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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 048/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da Secretaria da Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, estará em usufruto de compensatórias 

no período de 17/07/2018 a 18/07/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

gestora acima consignada no respectivo período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do 

judiciário, matrícula 29.862, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca durante a ausência da titular, no período de 17/07/2018 a 

18/07/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 17de Julho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002321-60.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s) do reclamante: FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ REQUERIDO: JOHN RICARDO CARVALHAES 

MAZUREKI Vistos. Trata-se Ação de busca e apreensão c/c pedido liminar 

ajuizada pelo Banco Honda S/A em face de John Ricardo Carvalhaes 

Mazureki, todos qualificados, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada, determinando a busca e apreensão da 

motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 START, ano/modelo: 

2017/2018, cor preta, chassi n. 9C2KC2500JR010492, descrita na inicial. 

Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 3º, § 

9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela Lei nº 

13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI a busca, conforme extrato 

anexo, para possível inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via 

sistema RENAJUD (circulação, licenciamento e transferência), que deverá 

perdurar até a efetiva apreensão do bem. Uma vez informada a apreensão 

do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal 

restrição, na forma da norma legal supra mencionada (art. 3º, § 10, inciso 

II, do Decreto-Lei). Para tanto, expeça-se o competente mandado, devendo 

o bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. No que tange ao pedido de fixação de multa diária 

no caso do descumprimento da liminar (item “II” da petição inicial), 

INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o 

Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na 

hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada 

improcedente, ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao 

pagamento da multa. Quanto ao pedido contido no item “IV” para que 

conste no mandado de busca e apreensão, caso o bem seja encontrado 

em Comarca distinta, a possibilidade de cumprimento da ordem judicial, 

independentemente de distribuição de carta precatória, INDEFIRO o pleito, 

uma vez que ocorrendo essa hipótese a parte poderá observar o que 

dispõe o § 12º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 (“A parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo”. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Concedo os benefícios do 

art. 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o 

pedido de requisição de força policial e autorização de arrombamento por 

ausência de motivo para tanto. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO ERECE MENIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000912-20.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: SAMUEL MARTINS SOARES Advogado(s) do reclamante: 

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA EXECUTADO: LEONILDO ERECE 

MENIN Vistos. A parte exequente SAMUEL MARTINS SOARES noticiou aos 

autos o descumprimento do acordo homologado judicialmente, alegando 

que a parte executada deixou de pagar as parcelas, estando atualmente 

inadimplente no valor atualizado de R$ 57.052,84 (cinquenta e sete mil 

cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), consoante 

manifestação de id 12976887. Juntou com a manifestação a planilha de 

cálculo. Pois bem. O artigo 524 do CPC/15 estabelece que: Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome 

completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; II - o índice de correção 

monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V 
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- a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - 

especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - 

indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. No caso 

dos autos, vejo que a petição do exequente não contém os requisitos do 

inciso I do referido artigo acima, estando em desarco com o que dispõe o 

artigo 524 do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para 

emendar petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar a 

sua peça, a qual em observância ao que dispõe o artigo I do artigo 524 do 

CPC/15, deverá conter o nome completo, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

do exequente e do executado, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Consigne-se que o 

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

de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002458-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002458-42.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DE FATIMA SANCHES Advogado(s) do reclamante: 

SERGIO LUIZ DO AMARAL, JOSIANE DO AMARAL, PATRICIA FERREIRA 

PAPOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se 

de Ação de Aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de 

evidência ajuizada por Maria de Fátima Sanches contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a concessão da 

tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o benefício 

previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Almeja a parte autora a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: 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. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que entendo imprescindível a produção de prova 

testemunhal para fazer um juízo de valor seguro acerca do 

preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção do benefício 

de maneira que se faz temerária a concessão de tutela provisória (seja a 

de urgência ou de evidência) antes de encerrada a instrução processual. 

Além disso, analisando detidamente as provas documentais apresentadas 

nos autos pela parte requerente, verifico que inexistente prova suficiente 

do exercício da atividade rural da autora no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade 

somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por 

prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns julgados recentes do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o 

entendimento de que "a sentença homologatória de acordo trabalhista é 

admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo 

que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o decisum 

contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função 

exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O 

julgamento antecipado da lide cerceia o direito da autora, pois se mostra 

necessária a produção de prova testemunhal, a fim de que seja 

corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve ser anulada 

ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 

do código de processo civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada 

a apelação da parte ré, para anular a sentença recorrida e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, 

oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 - AC: 

00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1). PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS POSTERIORES AO IMPLEMENTO 

IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade exige a demonstração 

do trabalho rural, cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de 

Benefícios, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, 

simultaneamente, idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para 

mulher (art. 48, § 1º, da mesma lei). 2. No caso dos autos, embora a parte 

autora tenha completado a idade para aposentadoria, não apresentou 

início de prova material capaz de comprovar o exercício de atividade rural, 

sob o regime de economia familiar, por tempo suficiente à carência. 3. Os 

documentos apresentados devem ser contemporâneos ao período sob 

comprovação, em face da necessidade de aferir-se o cumprimento do 

cumprimento do período de carência legalmente exigido. No caso, a parte 

autora juntou diversos documentos referentes ao imóvel rural adquirido em 

1997, ou seja, quando já contava com mais de 55 anos de idade. 4. (...) 9. 

Apelação desprovida. Sentença mant ida.  (TRF-1 -  AC: 

00587448020144019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2015, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 03/09/2015). De mais a mais, em demandas 

desse talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

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

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 7 de 657



artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

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

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003241-68.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: MARIA LUCILIA GOMES REQUERIDO: RONI 

CREI SOARES Vistos. Indefiro os pedidos de consulta via bacenjud e 

infojud em nome do requerido visando localizar o bem (id 13282725), tendo 

em vista que o réu além de ter sido devidamente citado nos autos, afirmou 

na ocasião ter vendido o bem para terceiro conhecido por “Baiano”, não 

sabendo dizer o seu nome completo e nem do seu paradeiro, mas apenas 

que ele mudou para o Estado de São Paulo, conforme atesta a certidão de 

id 1175218. Ademais, os referidos sistemas não tem a funcionalidade 

técnica de localização de bens, mas sim, informações pessoais de 

determinada pessoa, não podendo localizar bens através dos referidos 

sistemas. Assim, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 

de julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001630-46.2018.8.11.0007 

AUTOR: MANOEL SILVA JUNIOR Advogado(s) do reclamante: CRISTHIANE 

BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: FAGNER DA SILVA BOTOF, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA Vistos. Trata-se de pedido de 

cancelamento de audiência de conciliação formulado pela parte autora 

Manoel Silva Júnior, a qual alega, em suma, que as audiências de 

conciliação em ações de natureza (DPVAT) as partes nunca se 

compuseram e o ato pode ser requerido em qualquer momento processual 

(id 13805841). Nos termos do § 4º, incisos I e II, do artigo 334 do CPC/15, a 

audiência de conciliação não será realizada nas seguintes hipóteses: Se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. No 

caso dos autos, ainda que a parte tenha demonstrado desinteresse na 

realização do ato, a parte ré não manifestou qualquer pedido neste sentido 

(desinteresse na realização do ato) e em observância a referida regra 

acima e por se tratar de ação que tramita sob o procedimento comum, 

consideração o estímulo do uso dos meios da solução consensual de 

conflitos entre as partes (CPC/15 no § 3º do artigo 3º), a audiência de 

conciliação designada deve ser mantida. Por essas razões, INDEFIRO o 

pedido formulado pela autora, mantendo a audiência de conciliação 

marcada, conforme consignado no bojo desta decisão. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002330-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002330-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA FUMIKO TANAKA REQUERIDO: CARMELINDO 

RODRIGUES OLIVEIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Processe-se o presente feito em segredo de justiça (CPC/2015, 

artigo 189, II). 3) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

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

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 18 de 

setembro de 2018, às 13h00, observando-se o disposto no § 1º do art. 

695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo) e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem 

como, que a parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de 

seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) 

Consigne-se, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.2) As partes deverão ser advertidas de que 

o não comparecimento injustificado na audiência designada será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação o da 

sanção prevista no § 8º, do artigo 334 do CPC, cujo valor será revertido 

em favor do Estado ou da União. 4.3) Havendo expresso desinteresse do 

requerido na realização da audiência de conciliação, este deverá requerer 

o cancelamento da audiência ora designada por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (artigo334, 

§ 5º,do CPC), caso em que, a partir do protocolo da referida petição, 

iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC). 

Nesta hipótese, decorrido o prazo, certifique-se. 5) Intimem-se a parte 

autora e seu advogado para comparecerem à audiência supra designada. 

6) Ciência à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério da Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002452-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Rosenilde Alves de Campos Freitas (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002452-35.2018.8.11.0007. AUTOR: 

CARLOS EDUARDO SOUZA FREITAS RÉU: ROSENILDE ALVES DE 

CAMPOS FREITAS Vistos. Trata-se de exoneração de alimentos ajuizada 

por Carlos Eduardo Souza Freitas contra Kawany Eduarda Alves Freitas 

representada por Rosenilde Alves de Campos Freitas, todos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada por diversos documentos. É o 
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breve relatório. Fundamento e Decido. Analisando a natureza da demanda, 

observo que a mesma se funda em prestação alimentícia em favor da 

menor Kawany Eduarda Alves Freitas, que conforme se extrai dos autos, 

não reside nesta Comarca, pois encontra-se com sua genitora com 

domicílio em Jaciara-MT. Pois bem. O artigo 53, inciso II, do CPC/15, 

estabelece que: “Art. 53. É competente o foro: (...). II - de domicílio ou 

residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;”. 

Assim, em observância ao dispositivo acima transcrito, vejo que as ações 

que versam sobre alimentos, têm seu foro competente à residência do 

alimentando. Sobre o assunto, o STJ tem entendido que: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 100, 

II, DO CPC/73. FORO DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO. 

EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 575, II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 

PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ, QUE SE APLICA 

AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO EM 

AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

DEBATE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE O CONTEÚDO DO ART. 

475-P DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 282 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. (...) 2. Merece ser confirmado o acórdão do Tribunal de 

Justiça local que decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte 

Superior no sentido de que o foro competente para execução de alimentos 

é o foro do domicílio ou residência do alimentando, ainda que a sentença 

exeqüenda tenha sido proferida em foro diverso. A competência prevista 

no art. 100, II, do CPC prevalece sobre a prevista no art. 575, II, do CPC. 

Incidência da Súmula nº 83 do STJ que se aplica aos recursos especiais 

interpostos com fundamento em ambas as alíneas do permissivo 

constitucional. (...) (AgInt no REsp 1560639/MS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016)” 

grifei. Ante o exposto, em observância as regras do Código de Processo 

Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do 

presente feito, DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da Comarca 

de Jaciara-MT. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. Alta Floresta-MT, 16 de 

julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1002271-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO KENDI MATSUURA (REQUERENTE)

LILIANE ESTEVES CARDOSO MATSUURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)
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REQUERENTE: SERGIO KENDI MATSUURA e outros Advogado(s) do 

reclamante: MARCIO RODE REQUERIDO: CAIABI IMOBILIARIA E 

LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. Trata-se de notificação judicial, com 

procedimento previsto no artigo 727 e seguintes do CPC/2015, pleiteada 

por Sergio Kendi Matsuura e Liliane Esteves Cardoso Matssuara em face 

de caibi imobiliária e Loteamento Eireli, pelos motivos ali expostos. 1) 

DEFIRO a notificação judicial pleiteada. 2) INTERPELE-SE, conforme 

requerido, entregando ao requerido cópia da petição inicial. 3) Realizada a 

interpelação, esta ficará à disposição da parte autora, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para impressão dos autos digitais (artigo 729, do CPC/2015). 

4) Após, decorrido o prazo de que que trata o item anterior, ARQUIVE-SE 

o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto.

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

Processo Número: 1002316-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE RAIMUNDO DOS REIS (AUTOR)

A. R. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DOS SANTOS (RÉU)
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AUTOR: TATIELE RAIMUNDO DOS REIS RÉU: JONATAN APARECIDO DOS 

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

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II). 3) 

Entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pelos motivos que passo a expor. Sem 

delongas, em que pese a manifestação da parte autora, a verdade é que, 

em se tratando de revisão de alimentos, a tendência é sempre aguardar o 

contraditório, mesmo porque a audiência é, de regra, designada em prazo 

exíguo. A questão merece ser tratada com o devido contraditório, até 

porque não foram acostados aos autos qualquer prova da real 

capacidade financeira do alimentante e de modificação da necessidade do 

alimentado, posterior à entabulação do acordo. Neste sentido, a 

jurisprudência tem decidindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. Em se tratando de ação de 

revisão de pensão alimentícia, inviável se opere a majoração em decisão 

liminar quando não há presente prova cabal acerca da real capacitação 

financeira do alimentante e de modificação na necessidade do 

alimentando. Necessária a instauração do contraditório, com ampla dilação 

probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio 

necessidade-possibilidade. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70071801815, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29/03/2017). Por 

tais razões, INDEFIRO a liminar pretendida, conforme consignado no bojo 

desta decisão. 4) Em análise sistemática da nova ordem processual 

imposta pelo vigor do NCPC, em especial quanto ao disposto no parágrafo 

único do art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se 

adequação do rito especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo 

Procedimento Comum das ações de família. Assim, CITE-SE pessoalmente 

a parte ré, para comparecer à audiência de mediação e conciliação que 

será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 31 de agosto de 2018, 

às 15h00, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra 

designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação 

que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada. 6) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 7) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o cadastramento do (a) 

menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também na qualidade de autor 

(a). 8) PROVIDENCIE, também, o necessário para publicação da presente 

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

publicação para as ações que tramitam em segredo de justiça. 

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000976-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO GONÇALVES PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVENINA CARMOSA DE SOUZA MORAES OAB - MT17215/O 

(ADVOGADO)

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 9 de 657



ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: ROMILDO GONÇALVES PEREIRA 

Vistos. Trata-s de ação de alimentos proposta por Enzo Gabriel de Souza 

Pereira e Emerson Douglas de Souza Pereira representados por sua 

genitora Andreia Rodrigues de Souza contra Romildo Gonçalves Pereira, 

todos devidamente qualificados. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. Recebida a inicial foram deferidos os benefícios da Justiça 

Gratuita, bem como foi concedido alimentos provisórios em favor dos 

menores, além de designar audiência de conciliação (Id. 6075911). Em 

manifestação de Id. 8313601 a parte requerida informou a impossibilidade 

de comparecer a audiência outrora marcada, pugnando pela redesignação 

do ato. A parte autora noticiou nos autos que obteve contato telefônico 

com o requerido e este por sua vez mostrou interesse em ofertar uma 

proposta em relação a prestação alimentícia (Id. 8754098). Proposta de 

alimentos apresentada ao Id. 9019055. Instada a se manifestar, a parte 

requerente recusou a proposta ofertada e apresentou contraproposta (Id. 

10538888). Aportou-se aos autos resposta a contraproposta (Id. 

11386615). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

abertura de prazo para que o requerido apresente contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Inicialmente, 

frisa-se que as partes até o presente momento não chegaram a um 

consenso sobre os alimentos a serem pagos pelo alimentante, sendo 

apresentadas propostas e contrapropostas, contudo, todas rejeitadas 

pelas partes. Neste sentido, diante dos documentos juntados aos autos, 

verifico que no presente caso, a designação de audiência de conciliação 

apenas prolongaria o feito de modo indesejado, não descartando, contudo, 

que em um momento futuro possa ser marcado o ato, em consequência 

das mudanças fáticas que podem eventualmente ocorrer. Destaca-se 

ainda, que a parte ré informou aos autos que não dispõe de recursos 

financeiros suficientes para se deslocar até esta Comarca, portanto, 

designar o ato seria além de desnecessário podendo ser um ato inócuo, 

ser prejudicial ao requerido. Assim, acompanhando o parecer ministerial e 

deixo de designar o ato. Em prosseguimento ao feito: INTIME-SE o 

requerido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344 

do CPC/15). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vistas ao Ministério Público para parecer, no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, façam os autos conclusos para as deliberações 

necessárias. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002465-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SIQUEIRA DE AGUIRRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI PAULINO BERNARDI (RÉU)

AURORA OSVALDO PAULINO (RÉU)

MAURICIO DIONISIO PAULINO (RÉU)

SERGIO APARECIDO PAULINO (RÉU)

ERICA SILVIA PAULINO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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AUTOR: JOSE LUIZ SIQUEIRA DE AGUIRRA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: AURORA 

OSVALDO PAULINO e outros (4) Vistos. INDEFIRO o pedido de citação do 

requerido Sergio Aparecido Paulino pela via editalícia, haja vista que não 

foram esgotados todos os meios para efetivar a citação e o oficial de 

justiça certificou nos autos que segundo informações obtidas o referido 

réu pode ser encontrado no Município de Porto Estrela-MT. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

endereço atualizado do requerido Sérgio Aparecido Paulino, bem como se 

manifeste quanto ao decurso do prazo para apresentação de contestação 

dos demais requeridos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de 

julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002838-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEONE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHAUAN COSTA (REQUERIDO)

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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REQUERENTE: GEONE SILVA OLIVEIRA Advogado(s) do reclamante: 

JULLY FRANCIELE RUELIS REQUERIDO: SISTEMA OUROMINAS DE 

RADIODIFUSAO LTDA - ME e outros Advogado(s) do reclamado: 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA, JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

RETRATAÇÃO PÚBLICA ajuizada por GEONE SILVA OLIVEIRA em face de 

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSAO LTDA, representada por seus 

sócios administradores JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO e ANTONIO 

DA CUNHA BARBOSA e OLHAR REGIONAL, representado pelo 

proprietário RHAUAN COSTA, todos qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando detidamente os autos, vejo que a carta de citação no id 

11142883 foi expedida em nome do representante da requerida Olhar 

Regional, Rhauan Costa, o qual segundo consta no AR “devolvido” é 

menor de idade (id 11288995). Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize o polo passivo da ação em relação à 

parte requerida Olhar Regional, tendo em vista que o seu representante 

Rhauan Costa é menor de idade, conforme consta no motivo da devolução 

do AR, sob pena de extinção parcial do feito em relação a referida, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC/15. Importante destacar que, o STF 

reconheceu em preliminar a repercussão geral (Tema 995), visando 

discutir a “Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à 

indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria 

jornalística na qual se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa. 

(RE 1.075.412, Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento finalizado no 

Plenário Virtual em 18.5.2018)”. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se. Consigne-se que o presente despacho 

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

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001406-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)
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REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais por Maria das 

Graças Ferreira em face do Banco BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados nos presentes autos. Alega a autora que não possui nenhum 

vínculo comercial com a requerida, no entanto, afirma que terceiros 

adquiriram cartão de crédito em seu nome, sem seu consentimento, e 
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mesmo com reclamações direcionadas ao requerido, este não tomou 

nenhuma atitude a fim de cancelar o referido cartão. Aduz que os 

descontos do cartão ocorriam mês a mês, diretamente na conta corrente 

da autora, chegando os descontos, em tese indevidos, à quantia de R$ 

1.886,18 (mil reais e oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), 

sem que a requerente utiliza-se em algum momento o cartão. Por tais 

razões, ingressou o autor com a presente demanda, pugnando, no mérito, 

pela declaração da inexistência do referido débito, bem como pela 

condenação da parte ré à restituição em dobro do valor cobrado e ao 

pagamento por danos morais. A inicial veio instruída diversos documentos. 

Ao Id. 7323774 determinou-se a emenda da exordial. Em manifestação de 

Id. 7338843 a parte autora emendou a inicial. Recebida a inicial às fls. 29, 

deferindo as benesses da Justiça Gratuita, bem como a inversão do ônus 

da prova, assim como deferida a tutela provisória. Ao Id. 8268115 a parte 

requerida apresentou contestação, requerendo a improcedência dos 

pedidos da inicial. Tentada a conciliação, esta restou inexitosa (Id. 

8323914). Impugnação a contestação apresentada ao Id. 9034233. 

Intimadas a se manifestar quanto a possíveis provas a serem produzidas, 

a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 9341800), 

enquanto que a parte requerida deixou o prazo escoar sem manifestação 

(certidão de Id. 9734480). Ao Id. 11621004 o julgamento foi convertido em 

diligência, para que a parte requerente junta-se aos autos procuração 

pública. Em cumprimento a despacho de Id. 11621004, foi juntada a 

procuração pública (Id. 12299485). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC/2015, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Logo, 

diante da inexistência de preliminares, passo ao exame meritório. Em sua 

defesa, o banco requerido alega que a parte autora contratou o serviço 

(cartão de crédito), assinando contrato e seguindo os procedimentos 

rotineiros para a confecção do mesmo, sendo que, a requerente deveria 

levar seus documentos pessoais para fechar a contratação. Pois bem. A 

relação jurídica posta em tela está sujeita ao regime do Código de Defesa 

do Consumidor, haja vista a caracterização das figuras do consumidor e 

do fornecedor, capituladas nos artigos 2º e 3º, do aludido Código, 

incidindo, também, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso 

VIII, do mesmo diploma legal, na medida em que, alegada a inexistência de 

relação jurídica, incumbe à ré comprovar a efetiva contratação entre as 

partes envolvidas, e, ainda que não o fosse, lhe caberia na forma do art. 

373, II, do CPC. Aqui vale o registro de que o desate da questão passa, 

primeiramente, pela premissa de que a prova de fato negativo não pode 

ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso, significa 

dizer que a requerente nunca poderia provar que não firmou qualquer 

relação jurídica com o banco requerido e que dela não seria devedor de 

quaisquer valores, incumbência lógica dessa última e que deriva da 

elementar regra probatória negativa non sunt probanda. Nessa medida, 

incumbia à parte ré, ora demandada comprovar a veracidade e origem do 

débito que imputa a autora, em razão da aludida inversão, tendo restado 

incontroversa a negativação indevida, pois, de modo algum foi 

comprovado de forma eficaz o vínculo através de cartão de crédito, 

principalmente, quando se trata de hipótese em que a parte nega a 

existência da própria relação jurídica legitimadora de situação contra a 

qual se insurge. Desta feita, pode-se assegurar que a autora não realizou 

qualquer operação capaz de ensejar sua negativação, não sendo 

verificada da forma adequada pelo banco a regularidade da transação, 

restando evidenciado nos autos que o réu procedeu a tais descontos 

indevidamente por serviços não contratados pela requerente, 

mostrando-se evidente a sua responsabilidade pelo fato, tendo em vista 

que assumiu o risco de causar danos. Logo, inconteste a ilicitude do ato 

praticado pelo banco requerido. Assim, no tocante aos danos morais, é 

certo que a requerida cobrou valores indevidos da autora, o que com 

mencionado acima é ato ilícito, nos moldes do artigo 186 do CC/02 e 

seguindo a lógica do referido diploma, cabe o dever de indenizar à ré (art. 

927, CC/02), além de que a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X, 

prevê indenização quando ocorrer dano. Resta pacificado, na 

jurisprudência, que a cobrança de empréstimos indevidos enseja 

indenização por danos morais, danos estes que são presumidos, não 

dependendo de demonstração dos efetivos prejuízos. Confiramos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO “IN 

RE IPSA” – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – FALTA DE 

PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO INEXIGÍVEL – PEDIDO DE 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO JULGADO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora. 2. Cuidando-se de inscrição ilegal em cadastro de 

entidades de proteção ao crédito, ou de devolução indevida de cheques, 

ou de protesto indevido de títulos, ou ainda de cobrança de valores sem 

respaldo negocial (...) (Súmula 54 do STJ) (...) (Ap 42896/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)”. Nesse ponto, 

mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o 

quantum indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte 

requerente. A indenização por dano moral, como já visto, objetiva 

compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do 

dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em 

patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe 

de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do dano. Assim, 

deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, 

pagando indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) à parte autora, quantia que entendo compatível com os transtornos 

a ela causados. Realmente, trata-se de matéria polêmica e por vezes 

dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar 

que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e 

tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do 

STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO 

SANTOS). No que diz respeito ao pleito de indenização por danos 

materiais, emerge dos autos a intenção da requerente em receber a título 

deste o montante correspondente a R$ 1.886,18 (mil e oitocentos e oitenta 

e seis reais e dezoito centavos), na forma do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. Dispõe o aludido artigo que: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Com efeito, o consumidor faz jus à dobra prevista no art. 42 do CDC, 

quando: a) a dívida cobrada extrajudicialmente é oriunda de uma relação 

de consumo; b) houver o efetivo pagamento do valor cobrado 

indevidamente; e c) não demonstrada à ocorrência de engano justificável 

do fornecedor, que resta caracterizado quando comprovado que o 

fornecedor tomou todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança 

indevida e esta ocorreu por circunstâncias alheias ao seu controle. Em 

outras palavras, na ocorrência de desconto infundado por parte da 

instituição financeira com efetivo pagamento do valor considerado 

indevido, a devolução em dobro é medida que se impõe por se 

caracterizar prática de cunho abusivo. Além do mais, a parte autora 

comprovou nos autos o efetivo pagamento, conforme os documentos 

juntados a inicial, estando presentes, portanto, os requisitos para a 

repetição do indébito em dobro. Portanto, o pleito de reparação por danos 

materiais da parte autora se encaixa plenamente no dispositivo legal em 

que foi escorado, motivo pelo qual, nesse ponto igualmente há que ser 

julgado procedente o pedido. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490 do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão 

porque: 1) DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos. 2) 

CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (janeiro de 2015 – data do primeiro 

desconto indevido), bem como, a correção monetária com reajuste pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação 

da sentença. 3) CONDENO a parte requerida a efetuar a devolução em 

dobro em razão dos descontos (pagamento) efetuados indevidamente, 

conforme a presente sentença, totalizando R$ 3.772, 36 (três mil 

setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) com correção 
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monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ), que 

neste caso será a data do último desconto realizado e, juros de mora um 

por cento (1%) ao mês, desde a citação (art. 405, CC). 4) CONDENO, por 

fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, esses ARBITRADOS em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Maria José do 

Nascimento em face do Banco BMG S/A, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002812-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI MADEIRAS - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI OAB - 813.745.851-49 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002812-04.2017.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s) do reclamante: FABIULA 

MULLER, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI RÉU: FERNANDO 

BRUNO CRESTANI MADEIRAS - EPP Vistos. Tendo em vista o teor da 

certidão negativa do oficial de justiça, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para informar nos autos o endereço exato do requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

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

Floresta-MT, 16 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA MONCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000958-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SONIA MONCOS Advogado(s) do reclamante: 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas 

em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

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

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

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

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000794-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000794-73.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, JOSE ROBERTO 

MARTINES COELHO Vistos. Trata-se de ação cautelar de sustação de 

protesto c/c denunciação da lide com pedido de tutela de urgência 

proposta por José Roberto Martines Coelho Junior contra a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT e José Roberto Martines Coelho, 

todos qualificados nos autos. Alega a parte autora, sinteticamente, que 

teve seu nome protestado em virtude de uma decisão administrativa da 

SEMA-MT, aduz que a dívida tem origem de um auto de infração, que foi 

homologado por decisão administrativa. Argumenta, no entanto, que a área 

autuado com inflação ambiental não lhe pertence, sendo na verdade de 

propriedade de seu genitor, razão porque a cobrança da dívida deveria 

apenas recair sob seu pai. Por essa razão, requer o deferimento da tutela 

de urgência para sustar o protesto de protocolo n° 179310. A inicial veio 

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

relatório. DECIDO. Inicialmente, consigne-se que a autora requer que seja 

deferida a antecipação de tutela de urgência para ter sustado o protesto 

juntado a inicial, embasado em Certidão de Dívida Ativa, consoante 

documento aportado ao Id. 12400180. Ocorre que, como se sabe, a 

SEMA-MT é uma secretaria do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe 

o art. 10 da Lei Complementar n° 14, do Estado de Mato Grosso (título II, 

capítulo I - Da Estrutura da Administração Pública), portanto, não possui 

personalidade jurídica, razão pela qual a citada requerida não possui 

legitimidade passiva ad causum. Ademais, o art. 330, em seu inc. II, do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial quando indicar ilegítimo, esta será 

indeferida, contudo, em observância ao art. 10 do mesmo diploma legal, 

oportunizo a parte autora a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CONSIGNE-SE que a inércia equivalerá à concordância tácita e 

consequente extinção do feito, nos termos do art. 330, inc. II c/c art. 485, 

inc. I, ambos do CPC/15. INTIME-SE. Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001158-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001158-45.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de 

embargos à execução ajuizada por Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A contra o Município de Alta Floresta-MT, ambos devidamente 

qualificados. 1) Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 2) 

DEFIRO o pedido de suspensão da ação principal, uma vez que a ação 

executiva foi garantida pela apólice de seguro n° 02-0775-0404776, tendo, 

portanto, caução suficiente. 3) Nos termos do artigo 17 da Lei 6.830/80, 

CITE-SE o embargado, para manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. 
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001137-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001137-69.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de 

embargos à execução ajuizada por H. P. Castro Engenharia e Arquitetura - 

ME representado por seu proprietário Henrique Padro Castro contra o 

Município de Alta Floresta-MT, todos devidamente qualificados. 1) Recebo 

a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 2) Nos termos do artigo 

920 do CPC/15, CITE-SE o embargado, para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45537 Nr: 5250-06.2006.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. E. Gonçalves Indístria de Móveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Barros Leal - 

OAB:39.812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra a Secretaria da Vara as determinações anteriores, devendo 

CERTIFICAR o decurso ou não do prazo e PROMOVER A INTIMAÇÃO 

pessoal da parte autora.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127086 Nr: 3610-50.2015.811.0007

 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: Luiz Gustavo Pinheiro Gratão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115243 Nr: 3604-77.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edval Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirai Distribuidora de Veículos Ltda, Nissan do 

Brasil Automóveis Ltda

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759

 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 dos advogados das partes, acerca do 

Ofício nº 294/2018, da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118350 Nr: 6212-48.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Pauleto dos Santos

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

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

OAB:13616/MT

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

 Vistos em correição.

Acostados os laudos médicos e o estudo social, cite-se o INSS para que 

apresente resposta no prazo legal.

Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo em branco, certifique-se, 

e, após, vistas à parte requerente pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95807 Nr: 4188-52.2011.811.0007

 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: Adgar Marques da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

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

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142461 Nr: 4346-34.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Aragão Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 VISTOS em correição.

Feito em ordem.

Considerando o termo de audiência juntado aos autos, dando conta da não 

realização de audiência por ausência da parte requerida, considerando 

ainda o Oficio Circular Nº 008/2018/NUPEMEC-PRES que trata de 

campanha institucional que visa à promoção do uso dos meios 

consensuais de solução de conflitos, verifico que o caso em tela possui 

condição de realização de acordo, assim, designo nova audiência de 

conciliação que será realizada pelo CEJUSC para o dia 07/11/2018, às 

13:00 horas, devendo a secretaria providenciar o necessário.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143303 Nr: 4773-31.2016.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: EFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROPdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4) Em prosseguimento ao feito, entendo necessário para o deslinde da 

lide, que o requerente junte aos autos documentação atual a fim de 

comprovar seu quadro clínico, bem como, anexe à demanda nova cópia da 

Carteira de Trabalho, para a averiguação de que o alimentante está ou não 

com emprego fixo atualmente, haja vista que a cópia que consta no 

processo foi tirada em 2016 e levando em consideração o lapso podem ter 

ocorrido alterações.No mais, alega o requerente que possui uma filha 

chamada de Ketlyn Cristiane da Silva de Lima, oriunda de uma nova união 

matrimonial, entretanto, não há documentação hábil para comprovar a 

referida afirmação, tendo em vista que não foi juntada cópia de certidão de 

nascimento e nem tampouco cópia da certidão de casamento, que seria 

suficiente para provar a constituição de nova família.5) Assim, INTIME-SE a 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos, 

documentação recente relacionado a seu quadro clínico, cópia de Carteira 

de Trabalho, constando o último contrato de trabalho e a próxima folha em 

branco, assim como, apresente cópia da certidão de nascimento de sua 

filha Ketlyn e cópia de certidão de casamento com sua nova parceira.6) 

Juntados os documentos ou decorrido o prazo, INTIME-SE a parte 

requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que 

entender de direito.Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

vistas ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportado o parecer ministerial, façam os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62644 Nr: 2305-41.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Rosalina da Silva Quadros

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários da parte 

requerente, para liberação do valor depositado às fls. 144, encartado aos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 2732-38.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgisa Matias Silva

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002335-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002335-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: MILTON GAETANO JUNIOR Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Milton Gaetano Junior, 

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

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

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

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

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

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

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

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

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

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

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

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

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

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

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

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

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

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

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

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

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

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

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

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

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

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

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

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

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

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

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

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

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

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

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

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

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

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

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

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

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

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

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO -– NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 
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CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

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

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

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

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

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

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

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

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

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

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

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

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

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

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO 

POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO 

– INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

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

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

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

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

apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação 

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

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

julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição 

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

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

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

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA 

MANTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO - (...) 2.Ação originária de busca e 

apreensão relacionada a contrato de alienação fiduciária, onde a 

constituição do devedor em mora não foi comprovada. A notificação 

extrajudicial foi enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 

retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o devedor 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 3.A 

matéria em debate na Apelação já foi analisada pelo TJMT e STJ, em sede 

de Agravo de Instrumento e Recurso Especial, respectivamente. 

4.Recurso com propósito de rediscutir a matéria, objetivando a reforma do 

julgado. Assim, deve ser negado provimento aos embargos de declaração, 

quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. 5. Para 

fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar 

exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte 

recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, 

solucionando o objeto da lide, a teor do que estabelece o artigo 1025 do 

CPC/2015. 6. Embargos de Declaração rejeitados. (ED 117262/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). Então, 

da confrontação do entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza 

inarredável de que, se é prescindível que o próprio devedor receba a 

notificação, por outro lado, a constituição em mora pressupõe que a 

correspondência seja encaminhada ao seu endereço. Portanto, volvendo 

os olhos para o caso judicializado, existe somente a cópia de notificação 

redigida pela parte autora, inexistindo qualquer informação que diga a 

respeito da notificação do devedor ou terceira pessoa. De fato, em casos 

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

chegue até a residência do destinatário, assim, considerando o 

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

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

as possibilidades de sua localização. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do 

CPC/15, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento para: a) 

COMPROVAR a mora da devedora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 

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

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Consigne-se que o presente despacho observa o disposto no artigo 10 do 

CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000347-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA PATRICIA JANUARIO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FARIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1000347-85.2018.8.11.0007 DIVÓRCIO CONSENSUAL Nos 

termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado das partes acerca 

dos documentos de ID. 14215373 e 14186512, para as providências 

pertinentes junto aos respectivos cartórios. Alta Floresta-MT, 17 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003572-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco (05) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001655-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA NETO (AUTOR)

N. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001655-93.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono o feito intimando o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da perícia agendada para o dia 

31/08/2018 às 15h10min, com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

devendo providenciar o comparecimento do(a) autor(a) NO ENDEREÇO DO 

FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO BOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da Legislação vigente e 

Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono o feito intimado o 

advogado do autor acerca da perícia agendada para o dia 20/7/2018, às 

15h20, com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia. MARIEL VALERIA ALTHMANN TONI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35123600

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003574-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia agendada para o dia 31/08/2018, às 15h30min, com a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento do(a) 

autor(a) NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da 

perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001207-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ZUCCO (REQUERENTE)

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LEISING (REQUERIDO)

KEYTIANE DA SILVA MOROSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1000731-19.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono o feito intimando o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da perícia agendada para o dia 

31/08/2018, às 15h40min, com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

devendo providenciar o comparecimento do(a) autor(a) NO ENDEREÇO DO 

FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PATROCINIO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1001343-20.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono o feito intimando o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da perícia agendada para o dia 

31/08/2018, às 15h50min, com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

devendo providenciar o comparecimento do(a) autor(a) NO ENDEREÇO DO 

FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000501-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PESSOA LEAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia agendada para o dia 31/8/2018, às 16h10, com a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento do(a) 

autor(a) NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da 

perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da Legislação vigente e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono o feito intimado o advogado do autor 
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acerca da perícia agendada para o dia 20/7/2018, às 15h20, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização 

da perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA NOGUEIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia agendada para o dia 31/08/2018, às 16:00 horas, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento 

do(a) autor(a) NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização 

da perícia.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001245-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LUIZ SOARES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia agendada para o dia 31/08/2018, às 16h30min, com a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento do(a) 

autor(a) NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da 

perícia.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112783 Nr: 1372-92.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Maurício de Souza, Edneia Cristina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Cordeiro Bini

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Paulo Henrique Cordeiro Bini, 

Cpf: 02208256107, Rg: 17944015 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Ipiranga, 1980, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:545,48 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais com quarenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 48-52. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais 

com oito centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113722 Nr: 2230-26.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerto Nilo Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes de Pastagens Novo Horizonte

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da certidão que 

segue: "Certifico que decorreu o prazo e a parte requerida, devidamente 

citada conforme AR juntado às fls.84vº, não apresentou contestação"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114073 Nr: 2532-55.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: ULDERICO LUIZ ZILIO

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da petição de fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120693 Nr: 8015-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Valério dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o 

exame de ressonância magnética da autora, para conclusão do laudo 

pericial, conforme fls. 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36204 Nr: 1859-77.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Samantha Tonhá Flôres - OAB:13600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, Valber da Silva Melo - OAB:8927/MT

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

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

REQUERIDA para manifestação acerca do laudo pericial acostados nos 

autos de fls. 963/976, no prazo de 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114363 Nr: 2808-86.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

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

OAB:24889-A, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M

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

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

requerida, em face do decurso de prazo solicitado às fls. 96 a 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de 

honorários do perito às fls. 92/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 7046-51.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Justino da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo pericial 

de fls. 74/75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118483 Nr: 6309-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM, PSS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Thiago Pereira Dos Santos - OAB:13388/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do estudo 

psicossocial e petição de fls. 194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68783 Nr: 1756-94.2010.811.0007

 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: Pedrinho Carlesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

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

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

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001437-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARCIO ROQUE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001437-31.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Associe-se a 

Secretaria de Vara junto ao Sistema Pje os presentes autos à ação de 

execução sob o nº 1003497-11.2017.8.11.0007. 2) Diante da certidão de 

sob o ID 13720222, RECEBO os embargos para discussão. 3) INTIME-SE a 

parte embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos 

no prazo legal. 4) Se, eventualmente, com a impugnação, a parte 

embargada suscitar matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, 

INTIME-SE a parte embargante para se manifestar, no prazo de quinze (15) 

dias. 5) Certifique o recebimento dos embargos nos autos da execução. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 20 de junho de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002977-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao AR juntado ao ID 13873971.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

impugnação à contestação juntada nesta ação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143587 Nr: 4922-27.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Maestro Cardoso

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 94, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 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 Procurador da 

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103391 Nr: 5113-14.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Maximiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 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, querendo, manifestar-se acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença de fl. 197/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69832 Nr: 2805-73.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida Pedroso Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que junte aos autos cópia da certidão de óbito, 

RG e CPF de José de Oliveira Silva, conforme solicitado pelo INSS (fl. 119), 

para fins de implantação de benefício, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 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 REQUERIDA, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, acerca 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102429 Nr: 3806-25.2012.811.0007

 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: Temn Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luca, Josefa Alcalde Luca

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Hatori - OAB:150.321 

/SP

 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): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 1496-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-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 Procurador da 

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011296-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDANETE BECK SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011296-20.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ALDANETE BECK SERRA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

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

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 
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valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 16 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY ANDREY DEZAN (REQUERENTE)

ERICA REIS BAZZO DEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY ANDREY DEZAN (REQUERENTE)

ERICA REIS BAZZO DEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS BASSANI THEODORO (REQUERIDO)

JOSE SERGIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GATTI ALVES 75439816100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PNEU TECH LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTOS SILVA 88121429153 (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AFONSO (REQUERENTE)

FRANCISCA MARIA BEIJOS AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-50.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AFONSO (REQUERENTE)

FRANCISCA MARIA BEIJOS AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA BOBADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13310695 foi interposto 

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

13353893 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13310695, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LIMA FERREIRA (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 que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NERES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 13364814, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 13364814, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FURLAN CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 13364814, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 13364814, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13339936 foi interposto 

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

13339920 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13339936, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FAGNER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 13382331, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 13382331, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001223-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte executada, para 

efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do despacho de ID – 14049487 e cálculo do ID - 14225558. 

Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011214-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE QUIRINO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 14211142, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DE ASSIS MARIANO (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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14211205, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14219354, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011032-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE EVANGELISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14219863, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14220270, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011332-96.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente do inteiro teor do ID de nº 

13256830, bem como para que informe o número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011216-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14220493, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAFINE GIOVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14220758, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14221012, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 17 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 

de agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NERES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de agosto de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163421 Nr: 742-94.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Ferreira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRCEU FERREIRA GARCIA, Cpf: 

67862586972, Rg: 4.812.356-2, Filiação: Horácio Ferreira Garcia Alba 

Fernandes Ferreira, data de nascimento: 29/08/1969, brasileiro(a), natural 

de Angélica-MS, casado(a), autônomo, Telefone (66) 9215 4297. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR ACERCA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA MARIA APARECIDA DE 

ARAUJO YAMASHITA, ABAIXO TRANSCRITAS.

Resumo da Inicial: Trata-se de medida protetiva de urgência previstas na 

Lei nº 11.340/2006 requeridas pela vítima Maria Aparecida de Araujo 

Yamashita e em desfavor de Dirceu Ferreira Garcia e deferidas pelo juízo 
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em 20/02/2018.

Despacho/Decisão: Processo nº 742-94.2018.811.0007Código 1634215ª 

VaraVISTOS ETC.Considerando a não intimação do indiciado das medidas 

protetiva deferidas em favor da vítima, manifeste-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 12 de junho de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito. VISTOS ETC. 1. Cuida-se pedido de estabelecimento de Medidas 

Protetivas de Urgência, nos termos do art. 12, §1º, da Lei n. 11.340/06 

requerida pela vítima MARIA APARECIDA DE ARAÚJO YAMASHITA ante 

as supostas ameaças praticadas por DIRCEU FERREIRA GARCIA. 2.Diante 

disso, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima, diante 

dos indícios de que ela é vítima de amaças praticadas no âmbito familiar, 

entendo que o deferimento é medida que se impõe. 3.Isso porque, do teor 

da narrativa, extrai-se que a vítima apresenta fundado temor de ver-se 

prejudicada por qualquer ação mais aguda por parte do agente. 4.Desta 

forma, necessita do amparo legal para poder ter segurança e conduzir a 

vida sem maiores dissabores. Por conta dos fatos narrados, pleiteia a 

vítima tutela de urgência em amparo à sua liberdade e integridade 

pugnando pela aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no 

art. 22, da Lei nº 11.340/06. 5.Em obediência aos princípios da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), 

assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina 

do art. 1º da Lei 11.340/06, DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, ou 

seja: A) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; B) Vedação 

de aproximação da ofendida a menos de 200 (duzentos e cinquenta) 

metros. C) Vedação de contato com a ofendida por qualquer meio de 

comunicação. D) Vedação de frequentar a residência e local de trabalho 

da ofendida, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. E) 

Afastamento do ofensor com relação a ofendida, sem prejuízos dos 

direitos relativos aos bens, guarda de filhos e alimentos; F) Separação de 

corpos; 6. Desde já, ressalto que as medidas protetivas aqui deferidas 

são em favor da vítima, não interferindo no direito legal do indiciado ver ou 

manter contato com o seu filho. 7. INDEFIRO o pedido de outras medidas 

acautelatórias por ausência de comprovação e de necessidade neste 

momento. 8.Cumpra-se o artigo 201, § 2º, CPP. 9. Advirta-se o indiciado, 

que, em caso de descumprimento das medidas fixadas, poderá ter a sua 

prisão preventiva decretada, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP. 

10.OFICIE-SE à Equipe Multidisciplinar, para os devidos atendimentos e 

acompanhamentos necessários, mediante relatórios mensais, conforme 

disciplina do art. 30 da Lei 11.340/06. 11. INTIMEM-SE o Ministério Público, 

a ofendida e o ofensor. 12.Cumpra-se, expedindo o necessário. 13.Às 

providências. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega. 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, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 12 de julho de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002777-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDITE LURDES LEISING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002777-44.2017.8.11.0007 NEUDITE LURDES LEISING 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, 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. Alta 

Floresta, 17 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 44652 Nr: 4759-96.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Baraviera Biela, Gorete Biela Braga, Claudemir 

Biela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR EGÍDIO HEGELE

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 Vistos.

As partes peticionaram acordo às fls.144/146, assim, HOMOLOGO para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre 

as partes (fls.144/146), o que faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela executada, quanto aos honorários advocatícios, 

estes serão pagos conforme acordo.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4881 Nr: 16-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, 

José de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi -Espólio, Elaine Débora 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 

3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 178, a fim de conceder o prazo de 20 (vinte) dias 

para a manifestação do exequente nos autos.

Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116670 Nr: 4862-25.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vando Carlos da Silva Guissi

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 170/171, vez que deve a Parte Autora pleitear 

pelo recebimento de tais valores por meio de cumprimento de sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126081 Nr: 3046-71.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromel Agro-Máquinas Medianeira Ltda, 

Idalino Teza, Ivoni Della Giustina Teza

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT
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 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 à fl.50 (R$47.443,52).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2351 Nr: 91-97.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais & Bosi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 à fl.272 (R$3.233.717,80).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 1914-13.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S WIERGERT E CIA LTDA-ME (Mega 

Eletrônicos ), Debora Cristina Vacaro Rocha Batista, Aline Samara Wiegert

 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

 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. 136 (R$60.937,89).

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.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 97363 Nr: 2349-35.2010.811.0004

 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: Felipe Amorim Alves Teixeira, Waleska Taques Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, José Sinvaldo Ribeiro da Silva - OAB:RO-7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 DESPACHO

(Cód. 97363)

Vistos, etc.

1. Após o saneamento do processo, a parte autora postulou pela 

produção de provas testemunhais, tendo apresentado o seu rol às fls. 

182. Posteriormente foi aprazada audiência de instrução e julgamento a fim 

de ser realizada a oitiva das testemunhas Girdazio Costa Santos e 

Darcyane de Assis Cavalcante, sendo que esta foi ouvida na condição de 

informante, consoante decisão inserta às fls. 269, contudo esse não 

compareceu ao ato, em que pese a solenidade tenha sido designada com 

a finalidade de proceder, também, com sua oitiva, o que motiva a 

incidência do art. 455, §2°, do CPC.

2. Conveniente registrar que não há nem sequer informação de que a 

parte autora engendrou esforços no sentindo de intimar a testemunha 

para comparecimento a solenidade, razão pela qual precluiu o direito do 

requente de realizar a oitiva dessa. Ressalte-se que quando da 

apresentação de seu rol, o autor altercou que Girdazio Costa Santos iria 

comparecer em audiência independentemente de intimação, de tal sorte 

que não indicou o endereço da mesma, eis porque a secretaria 

confeccionou certidão informando a impossibilidade da expedição de 

mandado de intimação.

3. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 455, §2°, do CPC, HOMOLOGO a desistência 

da testemunha Girdazio Costa Santos, arrolada pela parte autora. Uma vez 

finda a instrução probatória, eis que as demais foram ouvidas mediante a 
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expedição de carta precatória, em conformidade com o art. 364, §2°, do 

CPC, concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para que as partes 

aportem nos autos as derradeiras alegações, o qual obviamente se inicia 

pela parte autora.

 4. Transcorrido o mencionado prazo, promova a conclusão do processo 

para o aporte da pertinente sentença.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12/07/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 9380-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Ferreira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Ferreira Neto, Pedro Justino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Em cumprimento à determinação de fl. 169, item 3, intimem-se os 

requeridos, via matéria de imprensa, para se manifestar sobre a 

habilitação informada nos autos em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 58814 Nr: 2214-62.2006.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Torixoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida, Mariney Neves Dias Inez de Almeida, Eliana Figueiredo Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273233 Nr: 3104-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano César do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190717 Nr: 10824-38.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eilon Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276303 Nr: 4955-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA NILZA MAUERVERCK SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta:a)INTIME-SE a 

parte autora para esclarecer qual é o imóvel usucapiendo faltante (9-A, 

8-A ou 09):- Em sendo o lote 8-A ou 09, Matrículas 29.686 e 27.939, 

PROVIDENCIE o autor a citação dos atuais proprietários, Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Barra do Garças e JOSÉ DE BARROS SOUZA e sua 

esposa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ineficácia de eventual 

sentença de procedência em relação aos mencionados bens; - Caso seja 

o Lote 9-A, DETERMINO ao autor que junte nos autos cópia da Matrícula 

atualizada do referido imóvel, com indicação do endereço do proprietário, 

para fins de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não 

abrangência pela sentença;b)Dada a petição de fls.150/151, INTIME-SE a 
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parte requerente para esclarecer, no mesmo prazo de 10 (dez) dias acima 

estabelecido, se o imóvel pertencente à pessoa de DARCY LUZ PINHEIRO 

compõe o objeto da lide ou é apenas limítrofe.c)INTIME-SE a União, via 

Advocacia Geral da União em Cuiabá, a fim de manifeste se tem interesse 

no processo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias (analogia ao prazo 

da contestação).d)NOMEIO curador especial aos confinantes citados por 

edital, José de Barros Souza e Raimunda Rego Souza (fl.234), em analogia 

ao que dispõe o art.72, II, CPC/2015, para a apresentação de 

defesa.e)Tudo cumprido, DÊ-SE vista ao Ministério Público para, querendo, 

intervir na condição de fiscal da ordem jurídica (art.172, CPC/2015).9.Em 

seguida, volvam-me conclusos para saneamento e designação de 

audiência instrutória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 Nos termos do provimento 56/2007, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da advogada Dra. Elizabeth Martins Ferreira OAB 

5672-A/MT para proceder a devolução dos autos, em cartório no prazo de 

03 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 243, conform requerido.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189177 Nr: 9630-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Barra do Garças - MT, 

Eduardo Bueno de Queiroz Baroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. Tendo em vista que até presente momento não fora realizado o 

pagamento voluntário da multa imposta à fl. 90/92, DEFIRO o parecer 

ministerial.

2. CONVERTAM-SE os autos em cumprimento de sentença.

3. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, de acordo com o §1º, 

art.523,CPC/2015.

4. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

5. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

6. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175980 Nr: 9838-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sarah Beatriz Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Barboza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução de alimentos ajuizada por SARAH BEATRIZ 

BARBOSA DOS SANTOS e ANA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS, 

representadas por sua genitora FABIANA DOS SANTOS SILVA.

 2. Intimada para regularizar a capacidade postulatória, sob pena de 

extinção, a autora quedou-se inerte, fls. 90.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. CUSTAS pelo requerido em Razão do Princípio da Causalidade. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 Vistos.

1.Em havendo notícia do óbito da parte autora (fl.164 – autos de 

CÓD.96538), SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art.313, CPC/2015.

2.INTIME-SE o senhor DIANGO MIRANDA DOS SANTOS, no endereço 

declinado na petição inicial, via Oficial de Justiça, a fim de que promova a 

habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (art.313, §2º, II).

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235348 Nr: 12982-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wadson Pereira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindina Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial de fl. 76 e DETERMINO o apensamento do 

feito aos autos de código 245800.

2. Na sequência, INTIME-SE a parte autora para que informe o seu 

interesse no prosseguimento do feito, especialmente no que diz respeito 

em tornar-se curadora da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253908 Nr: 8897-32.2017.811.0004

 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: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 13.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na representação 

e CONDENO o requerido ÉLCIO MENDES DA SILVA no pagamento de multa 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, conta-corrente nº. 6.565-X, agência 

7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, com fundamento no 

art. 258, ECA.14.Ciência ao Ministério Público.15.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221679 Nr: 3871-87.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Bueno Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 30.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO a requerida no 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) em favor do requerente, a título de indenização 

pela invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre o qual 

incidirão juros de mora a partir da citação (25/05/2016) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (08/10/2011).31.Em razão 

da sucumbência da parte ré, CONDENO-A no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. 

32.DETERMINO seja restituído à Seguradora eventual valor depositado a 

título de honorários periciais, cuja perícia não tenha se realizado. 

33.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.34.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172828 Nr: 5957-36.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João de Deus Oliveira Lopes, 

Francisco Leal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Tendo em vista que o processo já tramita há 05 anos sem que a parte 

interessada providencie os impulsionamentos com a devida celeridade, 

bem como por se tratar de feito referente à meta 02 do CNJ, DEFIRO 

apenas parcialmente o pedido retro, FIXANDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

PARA QUE A AUTORA JUNTE NOS AUTOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, sob pena de extinção, 

por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280849 Nr: 7690-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Fomento Mercantil Ltda, Elidia Paula da Silva 

Assunção, Stefania Roberta Garcia Cedar Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Faria Neto, Luciene Ludovico de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.Nesses termos, INDEFIRO o pedido de arresto.4.CITEM-SE os 

executados para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, CPC/2015), o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.5.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, 

§§1º e 2º, CPC/2015.6.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados 

na forma do art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).7.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os Executados requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês (art. 916, CPC).8.FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, os quais deverão ser 

arcados pelos executados. No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art.827,§1º, 

CPC/2015).9.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79645 Nr: 3097-38.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora via Renajud, devendo a a parte autora 

localizar o bem penhorado, a fim de que seja procedida a sua avaliação e 

demais atos executórios.

2. INTIME-SE o executado acerca da constrição realizada, consignando no 

mandado as advertências de estilo, mormente o prazo o ajuizamento de 

embargos.

3.DETERMINO o apensamento do feito aos demais processos de execução 

de infração administrativa movidos contra o executado, inclusive os que 

tiverem em arquivo provisório, conforme requerido no item 2 de fl. 140.

4.Expeça-se o necessáiro. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90073 Nr: 3963-12.2009.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA, MdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora via Renajud, devendo a a parte autora 

localizar o bem penhorado, a fim de que seja procedida a sua avaliação e 

demais atos executórios.

2. INTIME-SE o executado acerca da constrição realizada, consignando no 

mandado as advertências de estilo, mormente o prazo o ajuizamento de 

embargos.

3.DETERMINO o apensamento do feito aos demais processos de execução 

de infração administrativa movidos contra o executado, inclusive os que 

tiverem em arquivo provisório, conforme requerido no item 2 de fl. 95.

4.Expeça-se o necessáiro. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160958 Nr: 1729-52.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. CERTIFIQUE a Secretaria quanto ao cumprimento do item 2 da decisão 

de fl. 64.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260630 Nr: 13374-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rui Edson Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de embargos de terceiro c/c pedido de tutela de urgência 

opostos por RUI ÉDSON QUEIROZ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO, objetivando o desfazimento da constrição realizada 

sobre o imóvel de matrícula nº 8.378, de sua propriedade, a qual foi 

efetivada para satisfazer a multa imposta na sentença condenatória 

proferida contra RENATO PEDEMONTE ARAÚJO, anterior proprietário do 

bem.

 2. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de fl. 24.

3. A parte embargada se manifestou pela procedência da pretensão 

formulada nos embargos, fls. 25/26.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO MÉRITO

5. Os embargos de terceiro estão previstos no art. 674 do CPC/2015, que 

assim dispõe acerca dessa medida processual:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

6. No caso concreto, os documentos juntados comprovam que o imóvel de 

matrícula nº 8.378, no momento da penhora, já era de propriedade do 

embargante, conforme R05, que, por sua vez, não é parte no processo 

autuado sob o código 79645, tornando ilegítima a constrição realizada, 

razão pela qual deve prosperar o pedido formulado na exordial.

DISPOSITIVO

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial para o fim de afastar a penhora feita sob o imóvel de 

matrícula nº. 8.378 nos autos de código 79645 (fl. 123).

8. CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com base no art. 85, §2º, CPC/2015.

9. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282502 Nr: 8586-07.2018.811.0004

 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: Lúcia Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.9.CITE-SE a parte requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIMEM-SE-A para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 11 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).10.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

11.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266626 Nr: 17133-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DE ARAÚJO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Revisão Contratual c/c Repetição de 

Indébito ajuizada por RAFAELA DE ARAÚJO TRINDADE em face de BV 

FIANNCEIRA S.A C.F.I.

 2. Às fls. 103/109 as partes informam que transacionaram, ficando a 

requerente incumbida de pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 

qual, conforme fl. 105, já foi devidamente quitado.

3. As partes requereram homologação do acordo.
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4. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO entre as 

partes, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

5. Ademais, INDEFIRO o pedido de baixa imediata de bloqueio pelo sistema 

RENAJUD, visto que não consta nos presentes autos nenhuma restrição 

efetuada por este juízo.

6. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38611 Nr: 115-90.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, Severino Gomes de Lima, VAINA MARIA FERREIRA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 Vistos.

1.Cumprida a decisão proferida nos autos apensos, INTIME-SE o 

exequente para se manifestara acerca da alegada impenhorabilidade, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279343 Nr: 6812-39.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

Severino Gomes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Maria Ferreira Lima, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:21622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Com fundamento nos arts.330, II, e 918, II, CPC/2015, REJEITO de plano 

os embargos à execução, porque a demanda principal cuida-se de 

cumprimento de sentença e, pois, a defesa deve ser a impugnação ao 

cumprimento de sentença ou simples pedido de desbloqueio na forma do 

art.854, §3º, CPC/2015. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, CPC/2015.

2.Não obstante, DETERMINO o desentranhamento da petição e 

documentos que a acompanham e juntada nos autos de CÓD.38611, para 

fins de exame do pleito naquele feito, deixando cópia no lugar, em atenção 

ao princípio da instrumentalidade das formas.

3.CONDENO a embargante no pagamento das custas e despesas 

processuais, verbas que ficam sob a condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme art.98, §3º, CPC/2015, visto que DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196664 Nr: 1601-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Patrícia do Nascimento Sousa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heucione Souza Coimbra, Sidney Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CERTIFIQUE a Secretaria quanto ao cumprimento do disposto no art. 334, 

caput, CPC/2015 em relação ao requerido Heucione, mais especificamente 

quanto ao lapso temporal de 20 (vinte) dias de antecedência entre a 

intimação e a audiência de conciliação.

 2. Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262544 Nr: 14584-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAP, RCdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 10.Sem prejuízo, considerando o teor do relatório psicossocial encartado 

aos autos, que indica que desde o deferimento do pedido liminar em favor 

da parte autora o menor praticamente não mais mantém contato com a 

requerida, o que fatalmente enfraquece o vínculo afetivo entre mãe e filho, 

DEFIRO o pedido de fls. 134/135 e, por conseguinte, RESTABELEÇO o 

direito de convivência de SEBASTIÃO ALBUQUERQUE PERES NETO DE 

OLIVEIRA com a genitora HELLYAN CHRISTIAN ALBUQUERQUE PERES, 

que será exercido em finais de semanas alternados.11.Por ora, a 

requerida deverá buscar o filho na escola na sexta-feira, após o término 

das aulas, e deixá-lo de volta na escola na segunda-feira seguinte de 

cada semana. 12.CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto ao cumprimento da 

carta precatória de fl. 126.13.Ciência ao Ministério Público.14.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260823 Nr: 13505-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Moreira Viegas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A Resolução 004/2014/TP dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, estabelecendo, por exemplo, a competência para 

conciliar, julgar, executar e processar as causas referentes à Lei Federal 

n. 12.153/2009.

2. Referido diploma dispõe em seu art. 2º que “[é] de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Essa é a regra.

3. As exceções estão previstas no §1º, art. 2º, quais sejam: i) as ações 

de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; ii) as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; iii) as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

4. Feitas essas considerações, a partir do exame dos autos, verifica-se 

que o caso é de declinação da competência para o Juizado Especial desta 

comarca, uma vez que o valor da causa é de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) e, portanto, não atinge o limite máximo de 60 salários mínimos 

previsto na Lei 12.153/09.

 5. Destarte, é mister a declinação da competência ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca.

DISPOSITIVO

6. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta comarca, nos termos do art. 2º, §§1º e 

4º, Lei 12.153/09.

7. REMETAM-SE os autos ao juízo competente, procedendo-se no sistema 

às baixas e anotações necessárias.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 30 de 657



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244750 Nr: 2601-91.2017.811.0004

 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): RÂdF, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 10.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na representação 

e CONDENO os requeridos ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e MÔNICA 

FERREIRA PORTO no pagamento de multa no valor de 03 (três) salários 

mínimos, vigente à época dos fatos (junho de 2015), em favor do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conta-corrente nº. 

6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, com 

fundamento no art. 249, ECA.11.Ciência ao Ministério 

Público.12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167328 Nr: 10102-72.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca da petição e 

cálculos de fls. 76/78, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

homologação.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204136 Nr: 6165-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVEdO, EMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Arlete 

Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, Lazaro 

Humberto Pinto de Farias - OAB:19888/0, Leonardo André da Mata 

- OAB:MT 9.126

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Intime-se. Cumpra-se.

3. Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253590 Nr: 8749-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Brainer de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mazetto Neto, Antônio Carlos Mazetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

86. SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro 

no art. 921, inciso III, CPC/2015.

 2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 135-13.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para se manifestar acerca da planilha 

juntada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos para decisão de todos os pedidos pendentes. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269625 Nr: 757-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greca Distribuidora de Asfaltos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues Baena - 

OAB:24879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.INTIME-SE o executado para se manisfestar sobre a petição retro, na 

qual o exequente informa sobre a possibilidade de parcelamento do débito.

2. Após voltem-me conclusos para decidir acerca do pedido de formação 

de precatório para pagamento do débito.

3.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269826 Nr: 898-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édila Alves de Moura Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Oliveira da Silva, Rosimar Oliveira da Silva, 

JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, Renato Sousa Soares, Generina Sousa 

da Cruz, Evaldina dos Santos Rezende, Anelita Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido de citação do Requerido JOÃO BATISTA OLIVEIRA no 

endereço de fls.64.

2. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de 

localização das Requeridas, INDEFIRO o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 68.

3. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta na Rede INFOSEG/Receita 

Federal visando localizar o novo endereço das Requeridas ILMA OLIVEIRA 

DA SILVA e ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA.

4. Com a consulta nos autos (em anexo), CITE-SE os Requeridos conforme 
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determinado às fls.51 e por consequência REDESIGNO audiência de 

conciliação / mediação para o dia 09 de OUTUBRO de 2018, às 13h00min, 

consignando as advertências legais.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 301-84.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Nilva Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Dias Leite Carvalho, João Lázaro de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, DENIZE 

REGINA ARAUJO SOARES - OAB:20307 GO, PEDRO PAULO 

BERNARDES TEIXEIRA - OAB:7577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

IRANI INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 283.

2. DESIGNEM-SE datas para hasta pública e EXPEÇAM-SE os editais, nos 

termos da CNGC (item nº. 6.16.26.38).

3. Quanto a petição do exequente, que teoricamente não foi encontrada, 

conforme certidão de fl. 280, constata-se que esta econtra-se encartada 

entre as fls. 264 e 265.

 4. RENUMEREM-SE os autos, a partir de fls. 264.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208981 Nr: 8883-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Gonçalves Pires de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 (...) 8.Logo, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas municipal, estadual e 

federal para se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, em analogia ao 

prazo da contestação. 9.INTIME-SE também o Ministério Público para, 

querendo, se manifestar como fiscal da ordem jurídica, no prazo de 30 

(trinta) dias, art.178, CPC/2015. 10.Publiquem-se editais, na forma do art. 

259, I, CPC/2015, com o prazo de 60 (sessenta) dias. 11.Tudo cumprido, 

certifique-se e volvam-me conclusos para saneamento. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243049 Nr: 1431-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Patricia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marsiano Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 Vistos.

1.Não havendo preliminares e nem vícios processuais a serem corrigidos 

de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2.INTIMEM-SE as partes para especificarem fundamentadamente as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento, e, após, conclusos.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208983 Nr: 8885-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gonçalves Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros, 

Eva Regina dos Santos, Olimpio Pereira dos Santos, Maria Divina 

Gonçalves Pires de Jesus

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 Vistos.

1.CERTIFIQUE-SE quanto à intimação/manifestação do Estado de Mato 

Grosso. Em buscas nos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça 

verificou-se o mesmo endereço declinado na inicial e no qual o oposto 

MARCELO não foi encontrado, fl.73. Portanto, apesar da Defensoria 

Pública não ter requerido a citação por edital, não resta outra alternativa.

2.Nesses termos, DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de 

contestação, desde já DECRETO a revelia do oposto e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme art.72, II, 

CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

4.Tudo cumprido, conclusos para saneamento. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23277 Nr: 555-91.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdB, CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 876, CPC/2015, DEFIRO o pedido de adjudicação do 

bem móvel penhorado, fl. 157, tendo em vista as tentativas de leilões terem 

sido infrutíferas e a ausência de manifestação da parte executada, que 

sequer impugnou a avaliação.

2. LAVRE-SE o competente Auto de Adjudicação do bem penhorado à fl. 

157 (conservador de gelo, marca Zero Grau, para 100 barras, com um 

compressor modelo UNE2134GK) em favor do Conselho Municipal da 

Criança e Adolescente.

 3. INTIME-SE o exequente para assinar o mencionado auto de adjudicação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Por fim, considerando a satisfação do débito, conforme informado à fl. 

176, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

5. Custas pelo executado.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182286 Nr: 4051-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINI - OAB:

 Vistos.
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1.DEFIRO o pedido retro, INTIME-SE pessoalmente a esposa do requerido 

JOSÉ BENTO DE SOUZA para comparecer à Defensoria Pública com a 

cópia de certidão de óbito do requerido a fim de promover o andamento do 

feito, nos moldes do Art. 186, §2°, CPC/2015.

2.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215035 Nr: 12468-79.2015.811.0004

 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: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Vistos.

1. DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 30 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 15h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo a 

parte requerida apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas à fl. 06.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223944 Nr: 5254-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Pereira dos Santos, Corina da Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 Vistos.

1.CERTIFIQUE-SE quanto à intimação/manifestação do Estado de Mato 

Grosso. Em negativo, INTIME-SE-O.

2.Após, conclusos para saneamento conjunto com os autos de 

CÓD.206995. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222549 Nr: 4380-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUILLIA ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayline Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:MT 18.271

 14.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na representação 

e CONDENO o requerido LEANDRO LUILIA ALVES NASCIMENTO no 

pagamento de multa no valor de 03 (três) salários mínimos, vigente à 

época dos fatos (23/04/2016), em favor do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, conta-corrente nº. 6.565-X, agência 7140-4, 

Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, com fundamento no art. 258, 

ECA.15.Ciência ao Ministério Público.16.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.17.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253956 Nr: 8937-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariuza Sales Correia, Antônio Francisco Correa, José 

Francisco Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurozina de Sales Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Devido a impossibilidade de nomeação de advogado pela curatelanda, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca, como Curador Especial, 

para apresentação da defesa, no prazo legal, nos termos do art. art. 752, 

§2º, do CPC/2015.

2. Após, volvam-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208982 Nr: 8884-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Honorato Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros, 

Maria Melo Nunes, Marcilio Martins Pires

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 Vistos.

1.CUMPRA-SE o item 1 da decisão de fl.71. Em buscas nos órgãos 

conveniados ao Tribunal de Justiça verificou-se o mesmo endereço 

declinado na inicial e no qual o oposto MARCELO não foi encontrado, fl.68. 

Portanto, apesar da Defensoria Pública não ter requerido a citação por 

edital, não resta outra alternativa.

2.Nesses termos, DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de 

contestação, desde já DECRETO a revelia do oposto e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme art.72, II, 

CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

4.Tudo cumprido, conclusos para saneamento. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223945 Nr: 5255-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Melo Nunes, José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 Vistos.

1.AGUARDE-SE o cumprimento de todas as determinações nos autos de 

CÓD.223945, a fim de que seja procedido ao saneamento conjunto, já que 

se cuidam de demandas evidentemente conexas, evitando-se decisões 

conflitantes.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207956 Nr: 8298-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Melo Nunes, José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Marcelo Souza de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 Vistos.

1.Quanto à petição de fl.96, saliente-se que as preliminares serão 

examinadas por ocasião do saneamento. Ademais, mesmo que se 

admitisse o não processamento do pedido de prescrição aquisitiva, sem 

dúvida os embargos de terceiro devem prosseguir no mínimo em relação à 

posse, até porque o pedido de reconhecimento de usucapião é apenas um 

plus, conforme claramente se extrai da letra “f”, fl.31, quando os 

embargantes se utilizam do advérbio “ainda”.

2.Nessa linha, registre-se, também, “a interpretação do pedido considerará 

o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” (art.322, §2º, 

CPC/2015).

3.CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl.97 e, após, conclusos para 

saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279260 Nr: 6752-66.2018.811.0004

 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: MERRdS, MFRRdS, MLRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 13h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Não consta nos autos elementos capazes de comprovar a capacidade 

econômica do requerido, de modo que a parte autora não trouxe nenhum 

documento que evidencie ser ele capaz de arcar com o valor de um 

salário mínimo, pleiteado a título de alimentos provisórios.

7. Ante o exposto, FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverão ser depositados 

na conta poupança nº 3653-5, ag. 1308, do Banco Caixa Econômica 

Federal, em nome da genitora das Requerentes, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo 

em vista o conjunto probatório dos autos.

8. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228736 Nr: 8210-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo, Josimar Morzelle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Laura Cristina 

Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

74. SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 

921, §1º, CPC/2015.

 2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189373 Nr: 9794-65.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzilerne de Fátima Sousa

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 

4.062

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212037 Nr: 10698-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Igreja Evangelica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DECRETO a revelia do requerido, visto que não apresentou contestação, 

embora citado, fls.37 e 61.

2.Ausente interesse das Fazendas Públicas, INTIME-SE a parte autora 

especificar de forma fundamentada eventuais provas que pretendem 
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produzir, no prazo 10 (dez) dias.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 5963-82.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Cidonilia Silva 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais 

Urbano - OAB:MG 71.886, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada fiadora Cidonilia Silva de Brito 

(CPF:138.626.501-20).

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 159.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224346 Nr: 5527-79.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Guerra Junqueira Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Ignácio, Vandil Sergio Gomes 

de Oliveira, Adeclair Bernardino Teixeira, Helio Lima Leão, Wladimir Moreto, 

Maria Cecilia Brunini Moreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro quanto à realização de citação por hora certa, 

uma vez que não consta nos autos qualquer suspeita de ocultação pela 

parte requerida, pois sequer fora realizada a tentativa de citação por 

oficial.

2. Assim, CITE-SE o requerido Vandil Sérgio Gomes de Oliveira, por carta 

precatória, no endereço declinado na inicial.

3. Ainda, considerando o sistema informatizado colocado em favor do 

Poder Judiciário, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do requerido Marco 

Antônio Ignácio (CPF: 980.666.768-91).

4. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do endereço que entende correto para 

realização da citação ou sendo o mesmo já acostado aos autos, requer os 

atos necessários ao deslinde da ação.

5. Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257000 Nr: 10859-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leondas Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Gmac S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joanne Varjão - OAB:19049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Revisional de Contrato movido por Leondas Alves 

Pereira em face de Banco GMAC.

2. A petição inicial foi indeferida por ausência de recolhimento de custas 

processuais, conforme se verifica da sentença de fls. 41.

3. Ao verificar o conteúdo da sentença proferida, constato que o item “8” 

deve ser retificado, uma vez que a parte autora fora condenada ao 

pagamento das custas processuais.

4. Assim, de ofício, RETIFICO o item “8” da sentença de fls. 41 para 

constar: “SEM custas. Sem honorários, uma vez que sequer se formou 

relação processual”.

5. Mantenho incólumes os demais termos.

6. Certificado o trânsito em julgado da referida decisão, ARQUIVEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272196 Nr: 2422-26.2018.811.0004

 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: Fabiana Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança de diferenças remuneratórias c/c 

indenização por danos morais e pedido liminar movida por Fabiana Gomes 

Ferreira em face de Município de Barra do Garças-MT.

 2. Às fls. 231, o pedido de tutela fora indeferido e determinou-se a citação 

do requerido para contestar a ação no prazo legal.

3. Citado o requerido, este apresentou contestação às fls. 233/246. 

Documentos às fls. 247/256.

4. Certidão de tempestividade da contestação às fls. 257.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

 7. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

8. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias.

 9. Após, voltem-me conclusos para sentença.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219915 Nr: 2783-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Carlos de Oliveira, Mônica da Silveira Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação revisional de contrato movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 273/273, foi convertido o julgamento em diligência. Determinou-se 

que o requerido aportasse aos autos cópia do instrumento mencionado às 

fls. 24 como diligência do juízo.

3. Ao considerar que a parte requerida, embora intimada, não se 

manifestou, entendo que deve ser reiterada a ordem, sob pena de multa 

em caso de descumprimento.

4. Assim, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o documento mencionado, sob pena de não o fazendo incorrer 

em multa diária que fixo em R$500,00 (Quinhentos reais), os quais serão 
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vertidos em favor da parte autora.

5. Transcorrido o prazo assinalado sem qualquer manifestação, voltem-me 

conclusos para análise.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168525 Nr: 201-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido por Jovino Barbosa dos 

Santos em face de Município de Barra do Garças-MT, todos qualificados 

nos autos.

2. Ao analisar os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 209 a 

intimação do executado para promover as obrigações de fazer 

determinadas na sentença e acórdão da autora, bem como sejam os autos 

remetidos ao contador judicial para liquidação de sentença.

3. Em que pesem as alegações trazidas aos autos, verifico que a 

elaboração dos cálculos devidos é diligência afeta ao autor, uma vez que 

este deve proceder com observância das progressões/elevações que lhe 

são de direito, bem como com as demonstrações de juros e correção 

monetária, fixados na sentença de fls. 124/127 retificada parcialmente 

pelo acórdão de fls. 188/197, em obediência ao disposto no art. 534, 

caput, do CPC/2015.

4. Assim, por ser imprescindível a demonstração de planilha demonstrativa 

do crédito para início do cumprimento de sentença, a parte autora deve 

aportar ao feito o cálculo que entende devido quanto à obrigação de 

pagar. Não tendo demonstrado tal ato nos autos, a emenda ao 

cumprimento de sentença é medida que se impõe.

5. Assim, INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado constituído nos 

autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar memória de cálculo, nos 

termos do art. 534, caput, CPC/2015, observando-se o dispositivo da 

sentença de fls.124/127 retificada parcialmente pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça às fls. 188/197.

6. Após, voltem-me conclusos para análise.

7. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214930 Nr: 12418-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejiaine Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IZAC FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Interdição, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às folhas 77, verifico manifestação da parte autora, curadora 

provisória do interditando, informando o falecimento da parte requerida.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. No caso em tela, consigno que se trata de direito não transmissível, 

devendo, portanto, ser declarada extinção do feito, sem o julgamento do 

mérito.

DISPOSITIVO:

5. Frente ao exposto, vindo o interditando a falecer, com fundamento no 

artigo 485, inciso IX do CPC/2015, JULGO EXTINTO o feito, sem a 

resolução do mérito.

 6. Sem custas.

 7. Ciência ao Ministério Público

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248158 Nr: 4985-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Dia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON DE BARRA DO GARÇAS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por S. DIA DA 

SILVA- EPP em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

 2. Na decisão proferida às folhas 47/49 fora declarada a ilegitimidade 

passiva do PROCON para atuar no polo passivo da lide, determinando 

fosse procedida a emenda à inicial no intuito de ser incluído o Município de 

Barra do Garças-MT.

3. O Impetrante oportunamente procedeu à emenda, de acordo com a 

petição de folhas 52/53.

 4. A Segurança foi denegada liminarmente por meio da decisão de folhas 

54/55.

5. Constata-se que, o mandado de notificação foi expedido contra a 

autoridade coatora ilegítima, qual seja, o coordenador do Procon de Barra 

do Garças-MT, a qual prestou informações.

 O Ministério Público se manifestou às folhas 71/79.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Preliminarmente, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar seja 

procedida à retificação do polo passivo da ação, na forma já ordenada às 

folhas 49, e petição de folhas 52/53, fazendo-se constar corretamente a 

autoridade coatora. Anote-se.

 8. Após, seja expedida notificação à referida autoridade coatora, para 

fins do artigo 7º, I da Lei 12.016/2009.

9. Prestadas as informações, ouça-se o Ministério Público Estadual.

 10. Após, venham-me conclusos para prolação de sentença.

 11. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253678 Nr: 8807-24.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdSS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 DE AGOSTO 

DE 2018, às 15hs45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO) devendo as 

partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).15. CABE AO ADVOGADO 

DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA 

DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 

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 (art. 455, §1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE 

A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da intimação a que se 

refere importa desistência da inquirição da testemunha (§3º, art.455, 

CPC/2015).16. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).17. CIÊNCIA ao Ministério Público.18.Intimem-se 

as partes na pessoa de seus respectivos patronos. 19.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166087 Nr: 8413-90.2012.811.0004
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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: Alveni Lopes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Veiculos Ltda, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:MT 11.877-A, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a perícia grafotécnica fora 

realizada às fls. 157/176, na qual o perito que não observou evidências de 

falsidade, reservando uma conclusão definitiva na apreciação do 

documento original (fls. 173).

2. Às fls. 186, determinou-se ao Banco requerido a apresentação do 

contrato original para avaliação posterior exame pelo Sr. Perito 

grafotécnico.

3. O Banco requerido manifestou às fls. 189, trazendo aos autos a Cédula 

de Crédito Original, objeto da demanda.

 4. Assim, INTIME-SE o perito subscritor do laudo colacionado nos autos, 

para analisar o contrato em sua via original no intuito de trazer aos autos 

conclusão definitiva acerca de evidências de falsidade. Fixo prazo de 20 

(vinte) dias para elaboração de parecer técnico definitivo.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167747 Nr: 10595-49.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do art.71, 

do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03, conforme peticionado às 

fls.220/221.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195282 Nr: 682-38.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT/11.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte reqeurida, nos 

termos da decisão de folhas 272, via DJE, para manifestação sobre a 

documentação juntada às folhas 274/278, pelo prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225980 Nr: 6482-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Deliberalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - OAB:265707

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar já deferida (fls.169/172) para o fim 

tornar sem efeito a Portaria n. 11.655/2016 e determinar a reintegração 

definitiva da posse do impetrante no cargo ante a inobservância do 

principio da legalidade, por ausência de motivação na aplicação de pena 

mais gravosa de demissão. 18.Após o prazo de recurso voluntário das 

partes, DETERMINO a remessa dos autos para reexame necessário da 

sentença, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.19.SEM CUSTAS 

E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, 

da Lei 12.016/2009.20.Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

21.Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38749 Nr: 146-13.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marson e Nascimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROCHA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.241, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

CPC/2015.8.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.9. Sem custas e sem honorários. 10.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97350 Nr: 2336-36.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Vieira, Benedicta Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria do Rosário Peres Varjão, 

DIVNELHA MONTE RIBEIRO, Edson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Cintia dos 

Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B, Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 151, 

DETERMINO a citação editalícia do requerido Edson Ribeiro da Silva 

elencado na manifestação de fls. 128, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, voltem-me conclusos para 

análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163348 Nr: 4827-45.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odeth Ferreira Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela 

movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Aportado o feito neste juízo, as partes transacionaram a definição da 

lide, como se vê em fls. 234/235.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 234/235, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas processuais pelo executado. Honorários nos termos do acordo 

(fls. 234/235).

7. Observado o trânsito em julgado desta decisão, CERTIFIQUE-SE.

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as anotações de 

praxe.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

10. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255581 Nr: 9957-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Vistos.

1. Ao considerar o pedido da parte autora colacionado às fls. 84, 

DESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o DIA 27 DE AGOSTO 

DE 2018, Segunda-feira, às 09hs30min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

2. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 560-98.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ângelo Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Guimarães Sirqueira e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:OAB/MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Dourado de 

Araújo - OAB:MT 12.653, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 9. Diante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração e, por consequência, DOU 

PROVIMENTO para sanar a contradição contida no item “6” da sentença de 

fls. 130, dando-lhe a seguinte redação:“6. Custas processuais pelo 

exequente e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 90, ambos do 

CPC/2015.”10.Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, cumpra-se 

a decisão de fls. 130.11.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19963 Nr: 498-10.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora, via sistema BACENJUD, dos ativos 

bancários da parte executada Arlindo Domingos da Silva (CPF: 

053.098.831-34).

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução..

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166616 Nr: 9139-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ao considerar o lapso temporal decorrido, DEFIRO o pedido de fl. 169 e, 

por conseguinte, CONCEDO prazo de apenas 10 (dez) dias para que o 

autor dê prosseguimento ao feito, pugnando pelo endereço que entende 

correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, adote as 

medidas cabíveis ao deslinde do feito.

2. Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte o requerente, por meio 

do seu patrono constituído nos autos, para manifestar-se em 05 (cinco) 

dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção, conforme 

art. 485, III, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91341 Nr: 5165-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Antônio Meda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:PR 6320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição de folhas 130, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256713 Nr: 10683-14.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, com fulcro no art. 528, § 3º, CPC/2015, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL DE LAONARDO SAGGIN FIGUEIREDO, por 60 (sessenta 

dias), pelo não pagamento de débitos alimentícios referentes às 

prestações alimentícias objeto desta demanda, de acordo com o cálculo 

apresentados pela parte às fls. 36.12.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO 

em nome do executado, fazendo constar os valores das parcelas 

vencidas e as vincendas no curso do processo, devidamente atualizadas, 

DEVENDO A PRISÃO CESSAR TÃO LOGO SEJA QUITADA A 

DÍVIDA.13.OBSERVE-SE que o executado deve ficar isolado dos detentos 

condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.14.Ainda, decorrido o prazo acima 

elencado, sem o cumprimento da decisão, DETERMINO desde já a inclusão 

do nome do executado nos bancos de dados de proteção ao crédito, com 

base no art. 782, §3º, do CPC/2015.15.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230047 Nr: 9139-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fabrinny Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliano Medeiros - OAB:MT 

21.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por PAULO 

FABRINNY MEDEIROS em desfavor de DALMO JOSÉ FRANCO, todos 

qualificados nos autos.

2. Às fls. 64, o feito foi convertido em ação executiva.

3. Às fls. 84, o executado foi citado para pagar o débito em 3 (três) dias. 

Contudo, manteve-se inerte (fls. 88).

4. Após, o exequente requer a lavratura de termo de penhora e avaliação 

de metade de uma propriedade rural de matrícula sob nº 25.254, do CRI 

desta comarca.

5. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 89, devendo a Nobre Gestora proceder 

meios para realização da penhora no imóvel descrito, ficando a realização 

do ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o 

encargo do exequente. Ademais, consigno que a parte autora deve 

efetuar o pagamento da diligência devida ao Sr. Meirinho, a fim de 

possibilitar o cumprimento do ato de avaliação do imóvel rural, matriculado 

sob o nº 25.254, denominado Fazenda União, localizado na zona rural do 

município de Barra do Garças–MT.

6. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

7. Ademais, consigno que na mesma ocasião, seja INTIMADA a cônjuge do 

executado, Srª MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO, no endereço 

declinado às fls. 89, para, querendo, opor embargos no prazo legal (art. 

842 do CPC/2015).

8. Cumprida integralmente, voltem-me conclusos para análise.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173982 Nr: 7253-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão processual pleiteado às fls.124/126 e, 

em razão do decurso do prazo requerido, determino a INTIMAÇÃO do 

executado, mediante remessa dos autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para impugnar a execução, nos termos da decisão de fls.123.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247423 Nr: 4540-09.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Eduarda Paula Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane Duarte Cirineu Queiroz

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 VISTOS.

1. Verifico que a parte requerida manifestou interesse quanto a resolução 

consensual da lide às fls.116/119. Desta forma, DESIGNO audiência de 

CONCILIAÇÃO que para o dia 17/09/2018, às 07:30 HORAS (horário oficial 

de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 3. Caso reste infrutífera a audiência, voltem-me conclusos para 

deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192997 Nr: 12368-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 136 

o sobrestamento do feito pelo período de 60 (Sessenta) dias.

2. Assim, SUSPENDO a ação, pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, a fim de 

possibilitar à parte autora a juntada aos autos da Guia de ITCD.

 3. Decorrido o prazo assinalado e ao considerar interesse de menor 

frente ao contido na petição de fls. 107, ABRA-SE vistas ao Ministério 

Público para manifestar no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239461 Nr: 15861-75.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayane Duarte Cirineu Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Eduarda Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se as deliberações contida nos autos em apenso 

(Cód.247423).

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216063 Nr: 500-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Morais Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Miguel dos Santos, Cláudia 
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Morais dos Santos, Cleiton Morais dos Santos, Selmi Gomes dos Santos, 

Daniel Valentino de Souza, Jonas Gomes dos Santos, Telmon Gomes dos 

Santos, Eva Maria Gomes Neto, João Moraes Neto, Yara Mendes de Brito 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662, 

Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 19.Diante do exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito até o 

julgamento definitivo da Ação de Usucapião de Cód. 170169 e da Ação 

Reivindicatória de Cód. 175189, a fim de evitar a ocorrência de decisões 

conflitantes, com base no artigo 313, V, alínea “a” do CPC.20.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244929 Nr: 2717-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Regina Martins Silva, Larissa Karoline Barbosa 

Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Augusto Cesar Guirra Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. DEFIRO o pedido da autora de fls. 41 e ACOLHO o parecer do Ministério 

Público retro.

2. Assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos bens indicados às fls. 

09, quais sejam: 01 veículo de marca FORD, modelo ESCORT L, placa 

KBI-1940 e 01 veículo HYUNDAI, modelo HB20, placa OMP-1330, ato a ser 

realizado no endereço da parte autora, lavrando-se auto.

3. Com o auto de avaliação, INTIMEM-SE os herdeiros para manifestarem 

no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Além disso, INTIME-SE a parte autora, para em igual prazo, juntar aos 

autos Certidão negativa de débitos Fiscais perante a Fazenda Pública 

Estadual, emitida pela PGE/MT, bem como declaração de isenção ou 

comprovante de recolhimento de Imposto de Transmissão Causa Mortis 

(ITCD)

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 196225 Nr: 1288-66.2015.811.0004

 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: Companhia do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu Gomes Machado, Adalberto 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 10.Ad argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória sendo açambarcada pelo recurso 

próprio e não pelo de embargos, razões pelas quais deve ser rechaçado o 

recurso em tela. Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não 

colimando um provimento integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos 

embargos em apreço, por não vislumbrar nenhuma omissão na sentença 

embargada, notadamente quando se fundamentou em argumento que se 

presta para sustentá-la, não sendo aqui a sede adequada para se corrigir 

eventual erro de julgamento.11.Tendo em vista o conteúdo da decisão em 

voga e preclusa as vias recursais em relação a esta, remeta-se os autos 

ao juízo responsável pela Segunda Vara Cível desta Comarca, solicitando 

que este informe se ainda persiste o impedimento outrora informada no 

feito.12.Concretize em seu inteiro teor a decisão interlocutória inserta às 

p á g i n a s  3 4 1  e  3 4 2 . 1 3 . I n t i m e - s e 1 4 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.15.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 12/07/2018.Fernando da 

Fonsêca MeloJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204412 Nr: 6274-63.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lopes Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A da Comarca de São Félix 

do Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 14.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e DETERMINO à parte 

requerida que no prazo de 05 (cinco) dias promova a exibição do 

documento que indeferiu a proposta de custeio (PRONAF) em nome do 

requerente, bem como a documentação que o ampara, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.15.RESSALVO que o(s) documento(s) deve(m) 

ser apresentado(s) de forma legível, de modo a possibilitar a leitura com 

clareza.16.CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais ponderando a natureza da causa e 

o trabalho realizado pelo profissional, FIXO em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do 

CPC/2015.17.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.18.Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações devidas e arquive-se com as cautelas de praxe.19.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206736 Nr: 7592-81.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino José Neres Pena, Eliane Pires dos Santos, 

Francisco de Assis Boaventura, Nilvania de Jesus, Fabiana Domingues da 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 22.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração dos(as) Requerentes o percentual de até 11,98%, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, 

bem como para condenar o Requerido no pagamento das diferenças 

pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado 

em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de 

cada servidor(a). 23.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros 

de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, já 

que as declarações de inconstitucionalidade nas ADIns nº 4.357 e nº 

4.425 não abrangem a atualização monetária estipulada na condenação ou 

nos embargos, consoante se infere da leitura do RE 870947 RG/SE, sob a 

relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a constitucionalidade total da 

referida norma, até ulterior deliberação da Corte Suprema.24.FIXO como 

termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 

21/01/2016 (fl. 243) e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos.25.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

26.Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.27.DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma 

vez que embora ilíquido, é certo que o valor da condenação não 
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ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, 

CPC/2015).28.Transitada em julgado, caso nada mais seja requerido, ao 

arquivo, com as baixas e anotações devidas.29.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240493 Nr: 16679-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cabral Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Leite Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEON PAULO DE OLIVEIRA - 

OAB:3.421 GO

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280335 Nr: 7386-62.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGSM, PTSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Assim, INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo 

(art.528, caput, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, 

não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, DETERMINO seja expedido 

ofício com ordem de protesto da sentença ao cartório competente (art.528, 

§1º, CPC/2015).

 4. Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(§3º, 528, CPC/2015), além do protesto.

5. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§7º, art.528, 

CPC/2015).

6. Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, 

OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob 

pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, 

art.529, CPC). O ofício conterá o nome e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância 

a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 

deve ser feito o depósito (§2º).

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281807 Nr: 8189-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAdC, HAdC, WAdCJ, APAdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante 

DOCUMENTO que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso 

LXXIV da Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 

321, parágrafo único, do CPC/2015).

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212526 Nr: 10977-37.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeus Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista as informações de fls. 91, NOMEIO em substituição ao 

perito designado às fls. 76/77, o Médico do Trabalho, Dr. WALDO 

RABELO, CRM/MT 2034, fone: 3401-4294, podendo ser encontrado na 

Rua Waldir Rabelo, nº691, Centro, de Barra do Garças – MT, email: 

med.trabalho.bgmt@gmail.com, devendo cumprir o encargo independente 

de compromisso.

2. Considerando que na decisão de fls. 76/76 fora consignado a 

inexistência de tabela específica no Conselho Federal de Medicina e 

Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do Provimento 

68/2008, e FIXADO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.

 3. Assim, em caso de aceitação da nomeação, INTIME-SE a parte 

requerida, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias deposite os valores 

relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

4. INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível. Conste no mandado as advertências dos 

arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 CGJ-MT.

5. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

6. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 CGJ-MT).

7. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 185099 Nr: 6363-23.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Coli Pedreira Vianna 

- OAB:PR/ 82.780, Paula Cristina Carvalho Leite - OAB:11115-B/MT

 Processo: 6363-23.2014.811.0004 (Cód. 185099)

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Atento ao fato de que a parte requerida postulou pela designação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 41 de 657



audiência de instrução e julgamento, em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, erigidos à categoria de dogma 

constitucional, designo a referida solenidade para o dia 06 de novembro 

de 2018, cuja concretização ocorrerá precisamente às 13h15min.

2. Competirá aos advogados das partes observarem às exigências 

previstas no artigo 455, § 4º, II, inclusive no que tange as demais 

disposições do referido artigo.

 3. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, expeça-se 

observando os artigos 260 usque 268 do CPC, sendo que para fins do 

caput do artigo 261 do mesmo diploma, estipulo o prazo de 90 dias para 

concretização do ato.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11/07/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251893 Nr: 7587-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ferreira do Nascimento, João Henrique Matos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 VISTOS

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. O requerido pugna às fls. 439 pela dilação do prazo, por 10 (dez) dias, 

para se manifestar acerca da petição de fls. 417/418, mais precisamente 

acerca dos documentos solicitados.

 3. DEFIRO o pedido retro. Decorrido o prazo acima elencado, com ou sem 

manifestação do requerido, voltem-me os autos conclusos.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 8263-02.2018.811.0004

 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: Marcos Junqueira Cardoso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281738 Nr: 8153-03.2018.811.0004

 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: Doraci Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

DORACI CORRÊA em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A.

2. CITE-SE o Requerido e INTIME-SE-O, para audiência de conciliação que 

DESIGNO PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 12h00m (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

3. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC.

 4. Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

5. Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273578 Nr: 3308-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darínea de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação De Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de DARÍNEA DE 

SOUZA PEREIRA.

2. Às folhas fls. 23 a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual uma vez que entabulado acordo entre as partes.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

4. Custas e honorários conforme acordo de fls. 23.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277258 Nr: 5577-37.2018.811.0004

 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: Crispim da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CSF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação ajuizada por CRISPIN DA COSTA SILVA em face de 

BANCO CSF S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 22).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

4. Sem custas e honorários, uma vez que não foi formada a relação 

processual.

5. Ademais, DETERMINO o cancelamento do feito em sua distribuição.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282283 Nr: 8457-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Moraes de Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281451 Nr: 8009-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Carrijo de Freitas Alberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de YURI CARRIJO DE FREITAS ALBERTO.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 05/20 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 09-verso/13-verso e 

notificação extrajudicial fls. 14/15-verso.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio da notificação ou instrumento de protesto, com 

diligência positiva, uma vez que compulsando nos autos, nota-se o 

encarte da notificação extrajudicial (fls. 14/15-verso), porém com 

diligência negativa, ou seja, nem mesmo fora entregue no endereço do 

requerido (fl. 15-verso).

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

sendo que a extinção do feito deve ser considerada medida prematura e, 

mormente extrema, a ser evitada a todo custo, desta forma, revela-se 

inequívoca a determinação de emenda da inicial, estabelecendo assim o 

preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos a notificação ou 

instrumento de protesto que comprove a mora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282081 Nr: 8351-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 05 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO) A SER 

REALIZADA NO CEJUSC.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público, caso haja interesse de incapazes.

 5. Ciência ao Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282168 Nr: 8391-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Antônio Dutra Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279222 Nr: 6738-82.2018.811.0004

 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: JPAdS, DEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial.

2. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do 

CPC/2015.

4. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 03 de 

outubro de 2018, às 14h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu defensor e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

5. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

6. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 
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arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

7. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 8. Considerando os interesses da requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de fls. 10, item “a” para FIXAR os alimentos provisórios à razão de 

30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverá ser 

depositado na Conta Corrente indicada nas fls. 10/11 em nome da genitora 

da menor, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271139 Nr: 1705-14.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Romanato, Eduardo Alves de Moura, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, MARIA HELENA BEVILAQUA DE LUCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO JOHN 

DEERE S/A em desfavor de GILBERTO ROMANATO (E OUTROS), com 

fundamento no Decreto Lei n° 911/1969.

2. À fl. 101 fora deferido o pedido do requerente, a fim de colacionar a 

minuta do acordo extrajudicial entre as partes no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Após, a parte requerente pugna pela baixa e remessa destes autos, 

uma vez que o acordo deverá ser homologado e noticiado nos autos do 

processo nº 0007276-73.2017.811.0012.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

6. Sem custas e honorários de advogado, por sequer haver formado 

relação processual.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274270 Nr: 3665-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. RECEBO a emenda a inicial quanto às notas promissórias.

2. Compulsando os autos verifico que o autor pleiteia pelo benefício da 

gratuidade de justiça. Aduz que se encontra insolvente e laborando em 

iminência de fechar as portas.

3. Ademais, reitera o pedido de gratuidade de justiça, entretanto, para que 

seja comprovado a hipossuficiência financeira de empresa é necessário 

documento notoriamente público.

4. Diante do exposto, devidamente intimado a comprovar a 

hipossuficiência, o impetrante não foi capaz de comprovar 

hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício da justiça gratuita.

5. Por conseguinte, FACULTO o parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do art. 98, § 6º, do CPC e art.76, §2º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação dada pela 

Emenda Regimental nº25/2016- TP, sob pena de indeferimento da inicial.

6. Consigno que o autor deverá pagar o valor das custas e taxas iniciais 

do processo em 03 (Três) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de 

cada mês.

 7. Assim, Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de 

pagamento.

 8. Em seguida, intime-se, imediatamente, para quitar a primeira parcela. 

Caso o autor deixe de quitar a parcela referente às despesas 

processuais, o feito será extinto, com cancelamento da distribuição, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

9. Após, voltem-me conclusos.

10. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203318 Nr: 5679-64.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelmar Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:SP 139.482

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, I, 

CPC/2015. 19.Considerando o princípio da causalidade e a sucumbência, 

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), com base 

no art. 86, CPC/2015. No entanto, ISENTO-A do pagamento das aludidas 

verbas, uma vez que DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, ressalvada a hipótese do art. 98, §3º, CPC/2015.20.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE 

com as cautelas de praxe.21.Expeça-se o necessário.22.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15618 Nr: 375-46.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Simon Barbosa, Herval Alves 

D'Afonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, 

Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 7. É O RELATÓRIO. DECIDO. 8. Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de fls. 

2.251/2.252 e, por consequência, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação dos veículos CHEVROLET S10 (PLACA QBX-8315) e SUNDOWN 

WEB 100 (PLACA KAU-5546), localizados pelo exequente no endereço 

declinado à fl. 2.252, conforme dispõe arts. 838 e 870 ambos do 

NCPC/2015. 9. Consigno desde já ao Sr. Oficial de Justiça o uso de força 

policial em caso de resistência desmotivada (art. 846 do NCPC/2015). 10. 

Ademais, INTIME-SE o executado Sr. PEDRO SIMON BARBOSA no mesmo 

ato, para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, a localização dos 

demais veículos, CHEVROLET/S10 LS FD2 (PLACA OBG1826) e 

VW/BRASÍLIA (PLACA JDX6104), sob pena de considera-se atentatória à 

dignidade da justiça sua a conduta. 11. Após ser formalizada a penhora, 

INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo legal 

(Art. 841, CPC). 12. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 13. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176689 Nr: 10728-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stelita de Souza, ADELINA TÓFFOLI DE ÁVILA, Anita 

Xavier da Silva, Antônio Orlando da Silva, Ana de Jesus Gomes Arruda, 
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Antonio Pereira da Silva, Alci da Silva Miranda, Antonio Cordeiro Farias, 

Adão Lopes Alves, Adny Cavalcante Nery Rocha, Amania Souza Soares 

Campos, Alice Dias Dantas, Andreia Borges Silva, Adalzirene Rosa dos 

Santos Vilarinho, Carlita da Silva Saldanha, Domingas Oliveira Costa, Célia 

Regina de Campos Sireira Figueiredo, DALVINA DO REGO PORTELA 

BARBOSA, DEUZANY MATOS DA SILVA, Debora dos Santos Manciolli de 

Melas, Arleny Cavalcante Nery, Erotides de Carvalho Alves, Antonia José 

Jorge da Silva, Corcina Mendes Nery, Corina Moreira Santana, Cercilina 

Martins dos Santos, Cleuri Ribeiro Gomes, Deusa Ferreira de Souza 

Barros, Dainy Matos de Souza, Divolina Maria Sousa Lopes, Ioni Oliveira 

Martins, FRANCISCA NOLETO ALMEIDA, Fatima de Miranda Barbosa, 

Ivanildes Souza Moreira, Iracilda Silva de Oliveira, Francisca Silva Santos, 

Joventina Firmino Maia, Juracy Nascimento Trecino, EVA SIONIRA 

CARVALHO RAMOS, ILDA SINFRONIA DE SOUZA, Gabriela da Silva 

Miranda, DEUZANY MATOS DA SILVA, Ida Raimunda Araújo Silva, Elenita 

de Andrade Souza, Ednice de Oliveira Lima, ELZIRA ANTONIA BARBOSA, 

Eunice Paes Pinto, Elzinêres Barbosa Martins, Eva Maria dos Santos 

Câmara, Elizabete Aparecida da Luz, Elizabeth Maria Chaves, Eliete A. 

Araújo do Couto, Enecilia Coelho de Figueiredo, Eliane Pereira Campos 

Silva, Eurides Vilela dos Anjos, Francisca Martins Duarte Dourado, Helenita 

Pereira dos Santos, Iraci Dias Lino, Iracema Gonzaga de Matos, Irene 

Alves de Almeida, Irene Rosa dos Santos Vilarinho, Eliete Aparecida 

Araujo Couto, Lenir Neves Nunes Viana, João de Deus Dias Pereira, Stela 

Maria Alves Vilela, LEDA MÁRCIA PEREIRA MATOS, JERÔNIMA 

MAGNONIMA DE FARIA ALMEIDA, Maria da Glória de Souza Lopes, 

Priscila Aparecida Branco Peixoto, Maria Martins dos Santos Silva, Maria 

Helena da Silva Arantes, MARIA HELENA DE CARVALHO, Rosália Gomes 

de Lima Silva, Maria Iracema Nascimento Gosler, Maria das Graças 

Parreira da Silva, Maester Olm, Luiza Luz Abreu, Maria Cristina Gehm, 

MARILSA RODRIGUES DA SILVA, Terezinha de Jesus Queiroz, Olázia 

Dourado da Silva, Maria Teresa de Lara Souza, MARIA DE LOURDES DIAS 

ROLDÃO, Sivaldina de Sousa Lima, SHERISLEY PARREIRA BEZERRA, 

Olinda Costa de Almeida, Laurita Geralda de Souza, Marilene Pereira 

Barros, Leila Souza da Silva Neves, Maria Luiza Vieira Luz, Maria José 

Moreira Santana, Maria Nazaré Martins, Maria Cordeiro Rocha, Maria 

Helena Teles Vieira, Milton Martins Cardoso, Nailde Coelho de Figueiredo 

Dantas, Mariza Carvalho da Guarda, Terezinha Pereira da Silva, Manoel 

Cândido de Rezende, Maria de Fátima Francisco Melo, Nilza Moreira da 

Silva, Maria Stella Saggin, Lucinei Freitas Lima Faria, Maria das Graças 

Silva Nascimento, Luzia Maria Araujo, Lauritam Monteiro da Silva, Maria 

Aparecida da Silva, Marlene Felizarda de Farias, Marli Oliveirada Silva 

Borges, Maria José Soares Nogueira de Moura, Marilva Valoes Metello, 

Mailde Coelho de Figueiredo, Marli de Oliveira Rocha, Maria Elza de Freitas 

Marinho, Maria da Silva Arantes, Maria Lucia Monteiro da Silva, Maria 

Natividade Maria Moraes, Miracy dos Santos Vasco, Maria D'Aparecida 

Negreiro, Maria Auxiliadora Silva Sales, Nadja Naira Coelho, Ozeny Dias 

Dantas, Regina Celia Regis Rodrigues Santos, Rosalia Mendes da Cunha, 

Raimunda Rocha Bosaipo, Nercy Pereira Campos, Vitorina Soares 

Nogueira, Valdir Sousa Vilela, VÂNIA MARIA BARBOSA VIANA, Valdenir 

Pereira da Silva, Uainy Lopes Farias, Virginia Prudente Gonçalves, 

Terezinha Furtado Queiroz, Terezinha de Jesus de Freitas Luz, Uacy 

Lopes da Silva, Zenaide Domingas Ferreira Neves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 10728-57.2013.811.0004, 

Protocolo 176689, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232343 Nr: 10725-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raphael Accioly Lins Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concrearte Pré-Moldados Para Construção 

Ltda - ME, Marcilio Alves Batista, Aleixo Batista, Rafael Batista Souza, 

Marlene Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLE DE BAPTISTA - 

OAB:19.065, KATIA GOBATTI CALÇA - OAB:13.745, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ian Schoucair Caria Quadros 

- OAB:BA 17.848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos  au tos  n º 

10725-97.2016.811.0004, Protocolo 232343, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253656 Nr: 8795-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lothário Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck, 

Darley Chaves, Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 8795-10.2017.811.0004, 

Protocolo 253656, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154994 Nr: 6728-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Paula Siqueira, Margarida Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Cláudia de Castro, Carlos Alberto Pinto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

MENDONÇA MARQUES, para devolução dos autos nº 

6728-82.2011.811.0004, Protocolo 154994, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166931 Nr: 9542-33.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Cereais Imperatriz Importação e 

Exportação Ltda, Walter Cesar Cossi, Eduardo Cossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 9542-33.2012.811.0004, Protocolo 

166931, 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.: 166990 Nr: 9603-88.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. LOPES LEANDRO - FI (MERCADO SUPER 

BOMPREÇO), Lucinalva Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL COSTA 

MENDES, para devolução dos autos nº 9603-88.2012.811.0004, Protocolo 

166990, 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.: 266263 Nr: 16938-85.2017.811.0004

 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): CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, Pedro 

Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. Frente à citação dos Executados conforme Mandado e Certidão de fls. 

104/105, sem comprovação de pagamento pelos executados passo a 

apreciação dos pedidos de fl. 9 item c.

2. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD 

dos ativos encontrados em nome do executado.

3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls.163.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94464 Nr: 8219-95.2009.811.0004

 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: Kozo Inada, Divanita Midori Suematsu Inada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Cristina Inada - 

OAB:265276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Andréa - OAB:, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:PR 37.007

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO. 6. Na sentença proferida às fls. 591/604, 

fora julgado parcialmente procedente a presente ação, sendo determinado 

que: “Portanto, após a realização de novos cálculos do débito, o 

suplicante tem o direito de receber a compensação do valor pago a mais 

nas parcelas vincendas, como devolução da forma simples da quantia 

cobrada a maior, sendo que o saldo deverá ser apurado em sede de 

cumprimento de sentença, atendidos os critérios estabelecidos, mediante 

simples cálculo aritmético. (...) Ante a comprovação do pagamento 

indevido pelo autor, o requerido deverá promover a compensação do valor 

nas parcelas vincendas, em forma simples da quantia cobrada a maior, 

devendo o saldo ser apurado em sede de cumprimento de sentença 

mediante simples cálculo aritmético.” 7. Em sede de Apelação, proveu-se 

parcialmente o recurso, conforme fls. 671/680, para: 1) Afastar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor; 2) Determinar a restituição 

do valor de R$ 43.704,96 de forma simples, mantida os índices estipulados 

na sentença; 3) Determinar a manutenção da multa de 10% conforme 

contratado em razão da inaplicabilidade do CDC. 8. Posteriormente, 

rejeitados os embargos de Declaração (fl. 714), Recurso Especial não 

conhecido, negado provimento ao Agravo interno (fls. 958/961), e 

Transitado em Julgado o acordão conforme certidão de fls. 969. 9. Frente 

ao exposto, o cumprimento de sentença pode ser realizado por meros 

cálculos aritméticos e sem necessidades de dilação probatória, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença da parte 

requerente, nos termos do art. 509, §2º, CPC/2015. 10. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, trazer aos autos 

demonstrativos de cálculo atualizado em observância aos índices 

estipulados na sentença e parcialmente reformados no recurso de 

apelação, conforme preceitua o art. 524, do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento do cumprimento de sentença. 11. Após, voltem-me 

conclusos para análise. 12. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158715 Nr: 11420-27.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Bilac de Castilho Júnior, Ione Vieira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Thome Jacintho de Medeiros, Janete 

Pedro Jacintho, Carmem Ligia Jacintho Rosa Rodrigues Alves, Carlos Rosa 

Rodrigues Alves, Mauro Fernando de Medeiros, Dulce Aparecida Isaias 

Jacintho de Medeiros, Jorge Henrique Jacintho de Medeiros, Claudia de 

Melo Brunheroti Jacintho, Claudia Jacintho de Medeiros Ferreira, Espolio de 

Roberto Antônio Jacintho, Gilda Maria Dias Jacintho, Vera Maria Jacintho 

Rodrigues Alves, Elbio Rodrigues Alves Filho, Maria Marta Dias Jacintho 

Moreno, Natalice Ferreira Saleh, Maria Elisa Jacintho Drummond, Diogenes 

Sampaio Drummond, Marcos Antônio Dias Jacintho, Maria Angelica Borges 

Jacintho, Maria Paula Jacintho de Freitas, Antônio de Andrade Freitas, 

Espolio de Antônio Carlos Dias Jacintho, Daniel Andrade Jacintho, 

Fernanda Andrade Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação, no valor de R$ 18,00 reais, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2979 Nr: 1157-58.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes, 

Goiásfértil - Goiás Fertilizantes S/A, Fertilizantes Fosfatos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Demasu Insumos Agrícolas Ltda, Nivaldo 

Palopoli, Ananias Pereira do Nascimento, Paulo Roberto Guimarães Lina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Luciano Oscar De Carvalho - OAB:246.320/SP, 

Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em cumprimento a determinação de fl. 948, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para manifestação no prazo de 5 dias, 

acerca da manifestação do perito nomeado de fls. 950/952.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 12448-59.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de constatação, no valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.
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Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177691 Nr: 12450-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de constatação, no valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270113 Nr: 1114-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenaina Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerente 

às fls. 55/57, é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido conforme 

fl. 57, verso e 58. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a requerida, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281762 Nr: 8166-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8166-02.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281762

Vistos.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-A para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT 11 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262088 Nr: 14296-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wastro José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Quirino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Código 262088

Vistos.

Nomeio como perito o médico Domingos Sávio Antunes de Oliveira 

(psiquiatra), que atende pela rede pública municipal, solicitando seus bons 

préstimos para aferir a capacidade da curatelada no desempenho 

ordinário de sua vida civil.

Intime a parte autora para apresentar os quesitos, em 15 (quinze) dias 

(art. 465, §1º, CPC).

Após, intime pessoalmente o perito nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível, devendo ser intimada a curadora e 

curatelada para comparecimento.

Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, 

dê vista às partes e ao Ministério Público para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo implicar em concordância tácita.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281860 Nr: 8213-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:MT0022500O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD: 281860

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE 

BENS

REQUERENTE: ERNANE FERREIRA DA SILVA

REQUERIDA: IASMYN SOLOAGA GUIMARÃES

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS proposta por ERNANE FERREIRA DA 

SILVA, em desfavor de IASMYN SOLOAGA GUIMARÃES, todos 

qualificados nos autos.

CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para 

audiência de conciliação / mediação, que DESIGNO para o dia 18.09.2018, 

às 7h30min, horário oficial de Mato Grosso.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando a ré o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

DEFIRO a gratuidade da justiça uma vez comprovada a hipossuficiência do 

postulante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.
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Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280350 Nr: 7394-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edgard Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7394-39.2018.811.0004 – Código 280350

Vistos.

Em razão do artigo 617 do Código de Processo Civil estabelecer ordem de 

nomeação para inventariante, NOMEIO a requerente, provisoriamente, até 

apresentação dos demais herdeiros.

Deverá esta ser intimada para prestar compromisso, em 05 (cinco) dias, 

assim como as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

observando-se os incisos do artigo 620, do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, cite os herdeiros e os 

legatários e intime as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento.

Concluídas as citações, abra vista às partes em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações, conforme artigo 627 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para resolver eventual impugnação e, se for o caso, 

determinar a avaliação dos bens.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280959 Nr: 7742-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Marcelo Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Cartório de Registro 

de Imóveis - CRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozilene do Santos Guimarães 

- OAB:151347/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7742-57.2018.811.0004 - Cód. 280959

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito comprovação de recolhimento de custas e 

taxas judiciais, sob a pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282028 Nr: 8321-05.2018.811.0004

 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: APBC, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8321-05.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 282028

Vistos.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativos hábeis de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-A para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos o presente documento que serve de prova de sua situação 

financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas 

duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT 11 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281116 Nr: 7824-88.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGOAA, AFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7824-88.2018.811.0004 – Código 281116

Vistos.

Defiro o pedido à exequente de concessão do beneficio da gratuidade da 

justiça.

Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, pague, prove que já o 

fez, ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de protestar o 

pronunciamento judicial e de decretar sua prisão civil.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282483 Nr: 8575-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mademiro Industrialização de Produtos da Floresta Ltda, 

Almiro Domingos Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de 

Mato Grosso, Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8575-75.2018 – Código 282483Vistos.Portanto, restarem 

demonstrados os pressupostos para a concessão da segurança 

liminarmente, DEFIRO o pedido em sede de liminar, para determinar que o 

INDEA- Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, 

designe funcionário competente para a realização da perícia necessárias 

para conclusão do procedimento instaurado, pelo Auto de Constatação 

014/2018, no prazo de 72 (setenta e duas horas).Nos termos do artigo 7º, 

inciso I e II da Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE a autoridade tida como coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações e junte 

documentos que entender pertinentes.Ato Contínuo, remetam-se os autos 

ao Ministério Público.Após, volvam-me conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Barra do Garças/MT, 13 de julho de 2018.Michell Lotfi Rocha da 

Silva Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282478 Nr: 8571-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Milan Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8571-38.2018 – Código 282478Vistos. O impetrante, 

contudo, não obteve êxito em demonstrar primo oculi os pressupostos 

autorizadores da imediata intervenção desta instância, mormente quando 

não demonstrado, de plano, o direito líquido e certo para a concessão da 

Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, uma 

vez que não há nos autos a comprovação da motivação do ato tido como 

coator.Portanto, por entender não estarem devidamente demonstrado os 

pressupostos para a concessão da segurança liminarmente, uma vez que 

os atos administrativos são revestidos, a princípio, de legalidade e 

veracidade e não tendo sido demonstrado de plano a motivação do 

cancelamento da autorização, INDEFIRO o pedido em sede de liminar.Nos 

termos do artigo 7º, inciso I e II da Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE a 

autoridade tida como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações e junte documentos que entender pertinentes.Ato Contínuo, 

remetam-se os autos ao Ministério Público.Após, volvam-me 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Barra do Garças/MT, 13 de julho de 

2018.Michell Lotfi Rocha da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282260 Nr: 8438-93.2018.811.0004

 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: GHOS, FTDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8438-93.2018.811.0004 - Cód. 282260

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira às fls. 09.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 08h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282273 Nr: 8450-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAFF, MFLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8450-10.2018.811.0004 – Código 282273

Vistos.

Defiro o pedido à exequente de concessão do beneficio da gratuidade da 

justiça.

Intime o executado para que, em 03 (três) dias, pague, prove que já o fez, 

ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de protestar o 

pronunciamento judicial e de decretar sua prisão civil.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 9804-07.2017.811.0004

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA FRANCA GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9804-07.2017.811.0004 – Código 255327

Vistos.

 Trata-se de Ação De Busca e Apreensão movida por Bv Financeira S/A 

em face de Maria Rosa Franca Gomes Bezerra.

Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial demonstram 

a relação contratual entre autor e a requerida, bem como a existência da 

inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da existência do 

débito e certidão de notificação, respectivamente acostados às fls. 09, 

caracterizando, portanto, inércia da requerida, traduzindo-se em 

constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69 c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula 72 do STJ assim diz:

 “STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta à expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Este é o entendimento, vejamos:

“Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14)

Cabe anotar ainda, que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 “SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho”.

Frente ao exposto tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 2º, 

do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO 

LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO de um automóvel CHEVROLET, 

COBALT SEDAN LTZ 1.4 8V (ECONO.FLEX), ANO DE FABRICAÇÃO 2014, 

COR BRANCO, QBD-5810, CHASSI 9BGJC69X0FB109150, a ser cumprido 
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por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada 

a entrega do bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC/2015, após a apreensão do 

veículo determino que o senhor meirinho deposite-o em favor do autor ou 

na pessoa de quem este indicar mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o acerca do 

conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências e 

sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas:

 Poderá a ré efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá a ré apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida (artigo 344, do Código de Processo Civil).

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282267 Nr: 8444-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAFF, MFLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8444-03.2018.811.0004 – Código 282267

Vistos.

Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à exequente.

Tendo em vista que a parte exequente optou por adotar o rito do artigo 523 

e ss do CPC, em conformidade com o §8º do artigo 528 do referido diploma 

legal, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o 

valor da execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente ou de tantos quantos 

bastem para satisfação do crédito, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o executado, 

conforme §3º, artigo 523, do Código de Processo Civil.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

Transcorrido o prazo de que trata no artigo 523, do Código de Processo 

Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente nos autos sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282322 Nr: 8484-82.2018.811.0004

 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: EGRA, AGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8484-82.2018.811.0004 - Código 282322

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 09h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282484 Nr: 8576-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mademiro Industrialização de Produtos da Floresta Ltda, 

Almiro Domingos Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de 

Mato Grosso, Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8576-60.2018 – Código 282484

Vistos.

Considerando que já há mandado de segurança com as mesmas causa de 

pedir, remota e próxima, com os mesmo pedido, mediato e imediato, as 

mesmas partes protocolizados e autuado sob o nº 8575-75.2018, julgo 

extinto o presente, sem resolução do mérito, ante a constatação da 

listispendência constatada.

Transcorrendo o prazo sem interposição de recurso, ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

Barra do Garças/MT, 13 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281759 Nr: 8164-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE SILVA E AQUINO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8164-32.2018.811.0004 - Cód. 281759

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito comprovação de recolhimento de custas e 

taxas judiciais, sob a pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 50 de 657



Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267559 Nr: 17715-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7444-65.2018.811.0004 - Código 267559

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 10h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281538 Nr: 8052-63.2018.811.0004

 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: ADIEL ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO CRISTINO CARLOTA 

DA SILVA - OAB:35869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8052-63.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281538

Vistos.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-O para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT 12 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280795 Nr: 7647-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana Carla de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7647-27.2018.811.0004 - Cód. 280795

Vistos.

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282132 Nr: 8373-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Antonio de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8373-98.2018.811.0004 - Cód. 282132

 Vistos.

 CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 12 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 8h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280518 Nr: 7472-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. F. Lino Comério - ME, Giovani Ferreira Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Água Mineral do Roncador Ltda Me, Ozair 

Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7472-33.2018.811.0004 – Código nº 280518

Vistos.

Considerando que há evidencias de que o autor possui alguma riqueza 

capaz de arcar com as custas inicias, INTIME-O para que emende a inicial, 

em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o comprovante de 

pagamentos das custas ou documentos que comprovem a carência 

financeira, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de julho de 2018.

 Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281014 Nr: 7772-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesia Aparecida da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Souza Cavalcante

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7772-92.2018.811.0004(CÓD. 281014)

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS proposta por CLESIA APARECIDA DA COSTA em face de 

WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE.

 Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 21 de agosto de 

2018, às 08h00min (MT), na qual as partes deverão estar acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de julho de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274648 Nr: 3871-19.2018.811.0004

 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: Deusanate Paneia Sena Corado, Édila Alves de Moura 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3871-19.2018.811.0004 - Código 274648

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Com base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, concedo o 

parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) vezes iguais e 

sucessivas.

Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 15 (quinze) 

dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob 

pena de extinção.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 11h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264662 Nr: 15944-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmavida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15944-57.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264662

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCRO CESSANTE 

proposta por FARMAVIDA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 65/68 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de 

benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

Isto posto, INTIMEM-SE os requerentes para quitarem as custas iniciais, 

com fulcro no art. 82 do CPC, juntando aos autos o comprovante cabível, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial, com 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

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

 Barra do Garças-MT, 13 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281652 Nr: 8121-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vasco Mil Homens Arantes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8121-95.2018.811.0004 - CÓDIGO 281652

Vistos.

Em razão do disposto no § 4ª, inciso II do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, cite o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação aos pedidos iniciais, conforme o disposto nos 

artigos 238, bem como do artigo 242, § 3º, todos do Código de Processo 

Civil.

 Anote-se que o prazo iniciará nos termos que dispõe os artigos 231, II do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 335, III, Código de Processo Civil.

Tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, a parte autora expõe 

sinais de capacidade financeira para os dispêndios judiciais, indefiro a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Todavia, uma vez que se trata de ação na qual, supostamente, serão 

percebidos valores econômicos pela parte autora, postergo o pagamento 

das custas processuais para o final do processo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280340 Nr: 7389-17.2018.811.0004

 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: LdSS, Marlene Antero da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7389-17.2018.811.0004 - Código 280340

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 
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constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, 

do Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 10h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277117 Nr: 5484-74.2018.811.0004

 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: Célio Tiagos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5484-74.2018.811.0004 – CÓDIGO 277117

Vistos.

Verificada a presença dos pressupostos e requisitos processuais 

dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

 Cite a parte requerida no endereço declinado na inicial e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 07h00min (MT), nos termos do art. 334, do CPC.

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que se buscará a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação 

de multa, nos termos do §§ 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC.

 Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245620 Nr: 3307-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176384 Nr: 10360-48.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Melo Aguiar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 176384

Vistos.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

apresentado pela parte autora em face da parte ré, ambas já qualificadas 

nos autos.

Vislumbra-se a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

execução.

Diante disso, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do 

artigo 510, do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268253 Nr: 18215-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Bernardes, Cleibio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Motta Administração e Empreendimentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 18215-39.2017.811.0004 – Código 268253

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao requerente.

Cite a parte requerida no endereço declinado na inicial e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 10h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para a contestação.

Cite os confinantes, nos termos do artigo 246, §3º do CPC.

Cite por edital os possíveis interessados.

Intime as Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, informarem se 

possuem interesse na lide.

Após, remeta os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.oçjfgj

 Barra do Garças/MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 196197 Nr: 1274-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadiel Vicente da Conceição, G. M. J. Transportes Ltda, 

Geison Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho, Heloisa Sales 

Rodrigues, Adalberto Teixeira da Silva, Gildenice Maria Balbino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Lima Do Carmo - 

OAB:20.348, Agenor Rodrigues de Oliveira Neto - OAB:14184, Ana 

Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva 

Filho - OAB:16287/O - MT, RAISA SOUZA RONDON - OAB:OAB/17321

 3.Ante o exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 256, do CPC, 

DEFIRO o requerimento de citação por edital da parte requerida Heloisa 
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Sales Rodrigues.4.Proceda à citação ficta de Heloisa Sales Rodrigues – na 

forma preconizada pelo art. 246, IV, do CPC (por edital) – para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação (art. 335, do CPC), sob 

pena de incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Determino que a 

secretaria concretize a citação em voga fazendo conter, no bojo do 

referido edital, o resumo dos fundamentos alegados pela parte autora e os 

pedidos formulados, atentando-se, ainda, para o que preconiza o art. 257 

da norma processual civil.5.Para fins do inciso III do art. 257 do CPC, fixo o 

prazo ali enfocado em 20 (vinte) dias. 6.Por fim, infere-se que os 

advogados que representavam os interesses do senhor Adalberto 

Teixeira da Silva renunciaram ao mandato outrora lhes concedido. Ocorre 

que a douta causídica Raisa Souza Rondon apenas e tão somente arguiu 

ter havido distrato de contrato de prestação de serviços profissionais, não 

havendo nos autos prova de tal ato. Assim sendo, nos termos do art. 112, 

do CPC, não reconheço o pedido de renúncia formulado pela advogada 

Raisa Souza Rondon, inserto às fls. 221, de tal sorte que o processo 

ainda se encontra sob sua responsabilidade.7.Intime-se.8.Ultrapassado o 

prazo contido no item 5 desta decisão, faça conclusos.9.Expeça-se o 

necessário.10.Cumpra-se com URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 12 de 

julho de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 173801 Nr: 7023-51.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernando Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 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/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

330/338.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 543-09.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Antônio Carlos Mandú da Silva - 

OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:254397/SP, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 

15.039

 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, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229152 Nr: 8526-05.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Moraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SILVA COSTA - 

OAB:7242/O, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos dos Santos Silva 

Junior - OAB:21662/MT, MARIANA MOREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT22217

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

43/47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64144 Nr: 6863-70.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250618 Nr: 6673-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNPdS, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 6673-24.2017.811.0004 - Cód. 250618

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 14h00min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276044 Nr: 4764-10.2018.811.0004

 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: WMSA, JMs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdNA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4764-10.2018.811.0004 - Cód. 276044

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 15h30min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233772 Nr: 11833-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdAN, KCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJBdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 11833-64.2016.811.0004 Cód. 233772

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 14h30min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275297 Nr: 4277-40.2018.811.0004

 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: KGdSR, PdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4277-40.20187.811.0004 - Cód. 275297

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 13h30min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263905 Nr: 15435-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 15435-29.2017.811.0004 - Cód. 263905

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 16h00min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238090 Nr: 14859-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 14859-70.2016.811.0004 - Cód. 238090

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 15h00min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275293 Nr: 4272-18.2018.811.0004

 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: MMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4277-40.20187.811.0004 - Cód. 275293

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 14h00min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275034 Nr: 4099-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdSN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4099-91.2018.2018.811.0004 - Cód. 275034

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 16h30min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280151 Nr: 7290-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Moreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Redesigno a audiência de justificação para o dia 15 agosto de 2018, às 

14h30min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280064 Nr: 7241-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Redesigno a audiência de justificação para o dia 15 agosto de 2018, às 

13h30min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251329 Nr: 7220-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Gonçalves da Silva Junior, Ludmyla Gomes 

Ferreira de Abreu, Antonio Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeneci Vicente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência redesignada às 

fls. 140 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 334, § 

3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 116) e pela 

parte requerida, às fls. 108 deste feito, para comparecerem à audiência 

redesignada às fls. 140, em virtude do que determina o art. 455, do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193874 Nr: 13001-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Povoado de Vale dos 

Sonhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência designada às 

fls. 195 dos presentes autos, tendo em vista o disposto no art. 334, § 3º, 

do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas indicadas às fls. 188/192, para comparecerem à 

audiência designada às fls. 130/vº, em virtude do que determina o art. 455, 

do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258027 Nr: 11489-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 11489-49.2017.811.0004 - Cód. 258027

VISTOS.

REDESIGNO a audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 16h30min (MT), a qual será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

Cite-se e intime-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 16 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

 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: Marsal Rocha de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Cód. 273412)

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a certidão inserta às fls. 50/51, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, cuja concretização ocorrerá 

precisamente às 15h.

2. Nos termos do art. 334, §3°, do CPC, intime o autor por intermédio de 

seu advogado. Conveniente registrar que na solenidade as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus patronos, oportunidade em que 

será buscada a composição entre as partes.

 3. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação 

de multa, consoante apregoa o art. 334, §§ 8° e 9°, do CPC.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, na forma preconizada pelo art. 335, I, do CPC.

5. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, expeça-se 

observando os artigos 260 usque 268 do CPC, sendo que para fins do 

caput do artigo 261 do mesmo diploma, estipulo o prazo de 90 dias para 

concretização do ato.

6. Intime-se, inclusive da eventual expedição da carta precatória.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 16/07/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190599 Nr: 10731-75.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. A. Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Carlos Eduardo de Assunção do Carmo - 

OAB:16.654-E

 PROCESSO 10731-75.2014.811.0004 (CÓD. 190599)

Vistos.

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel apresentado pela executada, 

conforme se vê a fls.26.

Com a avaliação, digam as partes e venham-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179375 Nr: 1379-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Piratininga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Jardim Lopes, Damares Ferreira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Francisco Assis Moreira Santos - OAB:MT 12.607

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência designada às 

fls. 283 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 334, § 

3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 271/272 e 274), 

para comparecerem à audiência designada às fls. 283, em virtude do que 

determina o art. 455, do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223245 Nr: 4822-81.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

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

Lima - OAB:3127-A

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência designada às 

fls. 174 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 334, § 

3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas às fls. 176, para comparecerem à 

audiência designada às fls. 174, em virtude do que determina o art. 455, 

do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência designada às 

fls. 102 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 334, § 

3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas pela parte autra (fls. 81) e pela parte 

requerida (fls. 82/83) para comparecerem à audiência redesignada às fls. 

102, em virtude do que determina o art. 455, do CPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225205 Nr: 6007-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselle Tauil Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Certifico e dou fé que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das partes, a fim de que compareçam à audiência redesignada às 

fls. 126 dos presentes autos, tendo em vista o que determina o art. 334, § 

3º, do NCPC.

Certifico ainda, que deixo de expedir documento hábil para intimação 

pessoal das testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 100 (e 103) e 

pela parte requerida (fls. 113)deste feito, para comparecerem à audiência 

designada às fls. 126, em virtude do que determina o art. 455, do CPC.

É o que me cumpre certificar.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103431 Nr: 8435-22.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 1.Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, bem como suas 

respectivas razões.

2.Vistas ao Ministério Público para contrarrazões, bem como para que se 

manifeste sobre o requerimento acostado à fl. 3745.

3.Após, conclusos.

4.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277998 Nr: 6038-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Karaja Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Em 16.07.2018, às 15h06min, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a Advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger. Aberta a 

audiência. Realizada as oitivas das testemunhas Warley Pereira Barbosa, 

Tainã Silva Mendes, Alex Gomes Barbosa, Waclei William Monteiro Neves, 

Vanderson Bittencourt de Carvalho e Luzia Leite Portilho. Pela defesa 

técnica do réu foi manifestada a desistência da testemunha Orlanda 

Barbosa de Jesus. Após o MM Juiz decidiu: “1. Homologo a desistência da 

testemunha Orlanda Barbosa de Jesus. 2. Postergo a realização do 

interrogatório para após a conclusão de perícia do celular apreendido (fls. 

121/123). 3. Expeça-se alvará de soltura, condicionada a liberdade ao 

endereço atualizado.” 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.: 277474 Nr: 5713-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Renata Dias Carvalho, Gleiciane de 

Assis Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 16.07.2018, às 16h21min, 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. Realizada as oitivas das testemunhas Aguinelo Silvestre de 

Oliveira Junior, Paulo Henrique Cantareli de Morais, Cleuton Roberto Silva 

Morbeck Kunior e João Batista Moreira Barros. O Ministério Público 

manifesta pela desistência das testemunhas Ricardo Lopes Pereira e 

Jhoverson Rennan Araújo Alves. Após o MM Juiz decidiu: “1. Homologo a 

desistência das testemunhas Ricardo Lopes Pereira e Jhoverson Rennan 

Araújo Alves. 2. Decreto a revelia da ré Nayara Renata Dias Carvalho. 3. 

Concedo à ré Gleiciane de Assis Almeida prisão domiciliar integral, com o 

monitoramento eletrônico, só podendo sair da residência com autorização 

prévia do Juízo. 4. Oficie-se à Cadeia Pública. 5. Determino a realização de 

estudo social, na rua 451, n°124, Vila Ceará, setor X, Aragarças – GO, 

próximo a escola Pompeu de Pina, para avaliar impacto de eventual 

encarceramento de Gleiciane de Assis Almeida, em relação ao seru filho, 

cuja certidão de nascimento está encartada em 128-v. 6. Solicite-se a 

vinda do executivo de código 35958, da Comarca de Nortelândia – MT, 

para esta Comarca de Barra do Garças – MT. 7. Destrua-se as drogas. 8. 

Vistas as partes para alegações finais.” 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.: 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

 Excelentíssimo Senhor Des. Relator, Tive a honra de tomar ciência da 

requisição de informações oridunda deste Sodalício, mediante recebimento 

de documentos via malote digital, em 12.07.2018, às 15h:19min. Trata-se 

de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Paulo César 

de Sousa Guirra, pelos delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos I (fútil), III 

( resulte perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do 

CP. Realizada audiência de inspeção judicial no dia 16.07.2018, neste 

Juízo, o objeto da impetração restou-se prejudicada. Em audiência o MM 

Juiz homolou o laudo de fls.62/66, dos autos de cód.246228, bem como 

determinou o arquivamento do incidente. Nesse sentido, manifestou este 

Juízo: “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.: 269694 Nr: 805-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Decisão Autos nº 269694 2. Dispositivo a) Expeça-se Alvará de 

autorização para cumprimento da pena em regime semiaberto em favor do 

reeducando Douglas Souza de Oliveira; b) Intime-se o reeducando para 

cumprir as condições supramencionadas, sob pena de regressão de 

regime; c) Elabore-se novo cálculo de pena retificando-se a pena para: 

“07 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime 

semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.” d) 

Após a confecção do cálculo, vistas ao Ministério Público quanto à 

liquidação da pena e quanto a petição de fls.64/66. e) Com o trânsito em 

julgado para defesa expeça-se guia definitiva; f) Cumpra-se. Barra do 

Garças, 16.07.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206319 Nr: 7347-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Araújo Pinheiro

 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.: 269695 Nr: 806-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Henrique Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Decisão Autos nº269695 2. Dispositivo a) Expeça-se Alvará de 

autorização para cumprimento da pena em regime semiaberto em favor do 

reeducando Vinicius Henrique Lisboa da Silva; b) Intime-se o reeducando 

para cumprir as condições supramencionadas, sob pena de regressão de 

regime; c) Elabore-se novo cálculo de pena retificando-se a pena para: 

“07 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime 

semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.” d) 

Após a confecção do cálculo, vistas ao Ministério Público quanto à 

liquidação da pena e quanto à petição de fls.59/61. e) Com o cálculo de 

liquidação de pena, intimem-se o Ministério Público e a Defesa; f) Com o 

trânsito em julgado para defesa, expeça-se guia definitiva; g) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201573 Nr: 4740-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romivon Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 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.: 26226 Nr: 9148-65.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Manwari Waianoho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B
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 Decisão

Autos de cód. 26226

1. Defiro requerimento ministerial de fl. v. 529.

2. Intime-se a FUNAI, para que apresente na Sessão do Tribunal do Júri no 

dia 09.08.2018, às 8:30 horas, as testemunhas Silvério Paritsié Urebete, 

Juarez Esaéómo´wa e José Roberto Xavante, intimadas conforme certidão 

de fl. 529.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218250 Nr: 1779-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Natan Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 1. Da análise da resposta

 O denunciado Diego Natan Moreira dos Santos apresentou defesa inicial 

por intermédio do seu defensor, reservando o direito de analisar o mérito 

em momento oportuno (fl.42).

Não alegadas matérias de mérito, justificações e nem apresentados 

documentos novos, não é o caso de absolvição sumária, pelo que rejeito a 

defesa preliminar de forma sucinta:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

2. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/09/2018 às 

15h00min (horário de MT) ;

b) Intimem-se.

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264842 Nr: 16074-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton José Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 Decisão

Autos nº 264842

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Amilton 

José Amorim, nascido em 2.7.1973, filho de João Gomes Amorim e 

Imaculada Souza Muniz, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 4/4v: Pena: 5(cinco) anos de reclusão; Crime: Art. 33, 

caput, Lei 11343/06; Regime: fechado; Data do fato: 26.5.2017; Prisão em: 

26.5.2017 (fl.7v); Recebimento da denúncia: 21.7.2017; Sentença: 

13.9.2017 (fls.9/13); Publicação da sentença: 14.9.2017; Intimação 

pessoal da sentença: 18.9.2017 (fls. 17/18); Data do acórdão: 27.2.2018; 

Trânsito em julgado para o MP: 25.9.2017; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 21.3.2018;

Na decisão de fl.38, determinou-se a soltura do reeducando, ante ó 

acórdão de fl.32/37, que reformou a pena e o regime anteriormente fixado. 

Além disso, fixou-se as condições do regime semiaberto.

Nas fl.41, o reeducando por meio de seu advogado, postula o 

encaminhamento do presente executivo para a comarca de Querência-MT.

Ante o exposto supra, remeta-se o presente executivo à comarca de 

Querência –MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272425 Nr: 2594-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Ferreira Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Sendo fixado o regime semiaberto e, inexistindo nesta comarca colônia 

agrícola, industrial, ou estabelecimento similar, fixo as seguintes condições 

para o cumprimento da pena em regime semiaberto:“a) permanecer em 

recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e 

permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento 

domiciliar;b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, 

sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; c) 

comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao 

Juízo;e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;f) Não ingerir bebidas 

alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir 

armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a 

integridade física de alguém; g) Não fixar domicílio ou residência em outro 

estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal; 

h) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;i) 

Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer nas 

Faculdades Univar, às 13:00, munido de documentos pessoais, aos 

sábados.”Intime-se o reeducando para cumprir as condições 

supramencionadas, sob pena de regressão de regime.Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271158 Nr: 1715-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Mariano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena instaurado, oriundo da Comarca de 

Campos Novos – SC, contra o reeducando Marcos Mariano da Cruz, 

nascido em 26.01.1986, Sebastião Mariano da Cruz e Irene Fátima 

Fagundes da Cruz.

Representado pela Defensoria Pública, o reeducando informa residir na 

Comarca de Primavera do Leste – MT, fls. 618/621, requerendo a remessa 

dos respectivos autos para o regular cumprimento de sua reprimenda. 

Acompanha comprovante de endereço em fl.620, apontando o endereço 

Rua Itapema, n°9, Qd. 05 bairro Santa Clara, cidade de Primavera do Leste 

- MT.

Deste modo, tendo o reeducando se mudado para a cidade de Primavera 

do Leste – MT remetam-se os presentes autos aquela respectiva Comarca 

para o regular cumprimento de pena, nos termos do art. 7° da Resolução 

113 do CNJ.

“Art. 7º Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão 

remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto 

e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual 

juízo de retratação.”

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161761 Nr: 2711-66.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Carlos Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANK CARLOS BORGES, Rg: 7427692, 

Filiação: Francisco Borges da Silva e de Maria do Carmo Filha, data de 

nascimento: 29/01/1975, brasileiro(a), natural de Santa Vitória-MG, 

solteiro(a), vendedor. 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: Denciado no art. 157, § 2º, inciso I, II e V (por duas 

vezes) c/c 69 ambos do Código Penal.

Despacho: Diante o exposto, o Ministério Público (fls. 234/236), requer a 

citação por edital nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, 

bem como seja decretada a prisão preventiva, como forma de garantir a 

aplicação da lei penal.Defiro o pedido ministerial, e determino a citação via 

edital.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, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 13 de julho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233875 Nr: 11916-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wbaldo Francisco Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WBALDO FRANCISCO CORREA DA 

SILVA, Cpf: 89663691115, Rg: 1.932.398-0, Filiação: Sebastião Correa da 

Silva e Coracina Severino da Silva, data de nascimento: 09/07/1975, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, convivente, vaqueiro, Telefone 

66 9724-4496. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu está incurso pela Prática da contravenção penal, 

descrita no art. 21 do Dcereto Lei 3.688/1941, c/c art. 61, II "f" do Código 

Penal, c/c 5º,III e art. 7º,I da Lei 11.340/2006.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 17 de julho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280202 Nr: 7331-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX MARQUES, brasileiro(a), 

solteiro(a), téc. em informática, Telefone 98144-0844. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: 1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros; 2. Proibição de o autor da violência manter 

contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;3. Proibição de 

o autor da violência frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, 

a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.Determino, ainda, ao agressor que compareça, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade 

em grupo, a fim de que participe de 06 (seis) módulos reflexivos semanais 

específicos para supostos agressores em cumprimento de medidas 

protetivas.aplico a medida determinada no § 4º do artigo 22, e estipulo 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja 

descumprimento das medidas protetivas impostas, concernentes a 

obrigação de fazer atinente a disposição do parágrafo 1º do artigo 536 do 

Código de Processo Civil. Intime-se o agressor, para que tenha ciência 

integral desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO.

Despacho/Decisão: Autos nº 7331-14.2018.811.0004 – Cód.: 

280202Vistos, em plantão judicial.Trata-se de representação para 

aplicação de medidas protetivas formulada pela vítima Francileide Pinheiro 

Vale, diante da violência física cometida pelo ex-companheiro Alex 

Marques. O pedido formulado veio acompanhado do boletim de ocorrência 

registrado na Delegacia de Polícia e termo de declaração da vítima, tendo a 

vítima pedido pela aplicação de medidas protetivas de urgência.Após, 

vieram os autos conclusos.É o breve relatório. Decido.Trata-se de 

representação para aplicação da medida protetiva, sob argumento de que 

Alex Marques praticou violência física em face de Francileide Pinheiro 

Vale.A Lei 11.340/2006, dentre seus dispositivos, assegura que:Art. 2º. 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.Consoante 

a previsão legal disposta no art. 19, da lei 11.340/2006 as medidas 

protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento 

do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a ofendida 

requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de medidas para 

fim de coibir a prática de violência acometida pelo ofensor, de acordo com 

o relatado nos autos, tendo em vista que o agressor teria agredido a vítima 

com capacetadas.Ainda, a medida se impõe para que se evitem prejuízos 

e cumpra com a proteção que ora é dada pelo Estado.Por sua vez, o artigo 

19, § 1º, da lei 11.340/2006, permite de ofício a aplicação imediata das 

medidas protetivas de urgência, consoante prescreve, ipsis litteris:As 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Como se 

vê, a nova lei busca avanço e celeridade na solução dos problemas da 

mulher agredida, sendo permitido fixá-las de ofício nos termos do 

requerimento da autoridade policial.Assim, constatada, em tese, a violência 

doméstica praticada pelo ofensor, as medidas necessárias se impõem a 

fim de proteger a incolumidade da ofendida, e por isso aplico de imediato e 

a requerimento da vítima as medidas constantes do artigo 22 da lei 

11.340/2006, e determino:1. Proibição de aproximação da ofendida, no 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; 2. Proibição de o autor da 

violência manter contato com a ofendida por qualquer meio de 

comunicação;3. Proibição de o autor da violência frequentar a residência e 

o local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.Determino, ainda, ao agressor que compareça, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao CREAS, para atendimento 

individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 06 (seis) módulos 

reflexivos semanais específicos para supostos agressores em 

cumprimento de medidas protetivas.Oficie-se ao CREAS dando informação 
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da obrigação do indiciado de comparecer para os atos. Em caso de não 

comparecimento do agressor no prazo assinalado, deverá ser 

comunicado este Juízo para as devidas medidas.Deixo de fixar as demais 

medidas requeridas diante de sua impertinência, incompatibilidade e/ou a 

necessidade de instrução probatória. Ademais, aplico a medida 

determinada no § 4º do artigo 22, e estipulo multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento das medidas 

protetivas impostas, concernentes a obrigação de fazer atinente a 

disposição do parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, primeiramente, como determina o art. 21, da Lei n. 

11.340/2006, bem como para, querendo, que procure atendimento jurídico 

perante a Defensoria Pública desta Comarca. Intime-se o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO. Frise-se, ainda, que o 

descumprimento de medidas protetivas é crime, podendo ensejar a prisão 

em flagrante do denunciado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 

24-A, da Lei nº. 11.340/06.Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006.Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a leitura 

de todo o conteúdo desta decisão ao agressor para o cumprimento das 

medidas protetivas.Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito 

policial assim que protocolado neste juízo.Cientifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Decorrido o prazo de 06 (seis) meses da 

concessão das medidas protetivas, sem que haja notícia ou comunicação 

de novos fatos por parte da vítima envolvendo o agressor que ensejem o 

descumprimento das presentes medidas, determino a revogação das 

medidas concedidas, bem como o arquivamento dos autos com as baixas 

e estilos.Em virtude da urgência da medida, servirá a presente como 

mandado de intimação.Intime-se e se cumpra com MÁXIMA 

URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 18 de junho de 2018, às 11h33min 

(horário oficial de Mato Grosso).Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito Plantonista

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 17 de julho de 2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201291 Nr: 4550-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATANAEL FERNANDES DA SILVA, Cpf: 

06375175127, Rg: 2277506-4, Filiação: Mara Rubia da Silva Lima e Manoel 

Messias Fernandes da Silva, data de nascimento: 25/12/1995, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 9201-5976/9244-5941. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado está incurso pela prática do delito do art. 

309 do código de trânsito Brasileiro

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 17 de julho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268961 Nr: 272-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhuan Vitor Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RHUAN VITOR VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

06393018194, Rg: 2769850-5, Filiação: Euzelina da Silva Ferreira e Tufi 

Vieira Lima Sobrinho, data de nascimento: 06/06/1996, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, casado(a), mecânico de motos, Telefone 

9281-3369. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi deninciado está incurso na figura típica 

capitulada no Art. 157.§2º, incs.I e II c/c art. 29, ambos do código Penal

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 17 de julho de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277205 Nr: 5542-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva, Rithielly Borges dos 

Santos, Cemir Cardoso Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Autos n. 5542-77.2018.811.0004 – Cód.: 277205

Vistos em correição.

Considerando que o denunciado Rithielly Borges dos Santos somente foi 

notificado posteriormente ao recebimento da denúncia, sem que tenha sido 

apresentada defesa prévia, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de revogar o 

recebimento de denúncia de fls. 102/103, e cancelar a audiência de 

instrução retro designada.

Por fim, em prosseguimento, considerando que o denunciado Rithielly 

Borges dos Santos, externou não possuir condições financeiras para 

constituir advogado particular, intime-se a Defensoria Pública nos termos 

do parágrafo terceiro da decisão de fl. 87.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de julho de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
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Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011525-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVIRGEM LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - MT0015027S 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: 8010788-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO MARTINS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente resposta aos Embargos à Execução no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: WALDENIR FIGUEIRA DESTO - MT3743/O, SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 10/08/2018 Hora: 15:45 /mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 10/08/2018 Hora: 15:45/MT , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

CORIOLANO QUIRINO RIBEIRO (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERRA AZUL AUTO ESCOLA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - 

MT18160/O, ERIN LEONEL VILELA - MT0015821Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia : 28/08/2018 Hora: 13:20 

/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERRA AZUL AUTO ESCOLA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

JOÃO GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

CORIOLANO QUIRINO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - 

MT18160/O, ERIN LEONEL VILELA - MT0015821Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/08/2018 

Hora: 13:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR MATHEUS DE DEUS SOUSA (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 28/08/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILIARD MORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - MT0016023A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 62 de 657



para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/08/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/08/2018 Hora: 16:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR MATHEUS DE DEUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/08/2018 Hora: 17:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000310-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA OAB - BA21993 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000310-61.2018.8.11.0006 AUTOR: ALESSANDRO MARQUES MARTINS 

DE OLIVEIRA RÉU: JANAINA VIEIRA DE MELO Vistos etc. Trata-se de ação 

de oferta de alimentos proposta por Alessandro Marques Martins de 

Oliveira em favor de J. M. M. O. e R. M. M. O., representados por sua 

genitora Janaína Vieira de Melo. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

12371046). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 12371046), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Cáceres, 

21 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. L. D. L. (RÉU)

J. L. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001724-65.2016.8.11.0006 AUTOR: ANTONIO DOS SANTOS SILVA RÉU: 

JOSUE LEITE DOS SANTOS SILVA, DULCE REGINA LEITE DE LARA Vistos 

etc. Embora a requerida tenha reconhecido a procedência do pedido, 

determino a realização de estudo psicossocial a fim de se excluir a 

paternidade socioafetiva. Com a juntada do relatório, intimem-se as partes, 

por meio de seus advogados, e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000391-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1000391-10.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VALTER 

JAIVONES REQUERIDO: PAULINA RONDON Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Guarda proposta por Valter Jaivones em desfavor de Paulina Rondon, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora pugnou pela desistência do feito (ID 

12647682). Diante do exposto, homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e por consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Cáceres, 

21 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003316-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GONCALVES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1 VARA CÍVEL (INVENTARIADO)

 

Número do Processo: 1003316-47.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CELIO 

GONCALVES CORREIA INVENTARIADO: JUÍZO DA 1 VARA CÍVEL Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de Arrolamento Sumário 

dos bens deixados pelo falecimento de José Ferreira de Moraes, sendo 

nomeado inventariante o Sr. Célio Gonçalves Correia. Consta dos autos 

cessão de direitos hereditários de todos os herdeiros do espólio. Guia de 

informação e apuração do imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD e comprovante de 

recolhimento (ID 11117936). Certidões negativas de tributos relativos aos 

bens dos espólios referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal 

(ID 11117953). Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos 

adjudicação relativa aos bens deixados pelo falecimento de José Ferreira 

de Moraes em razão da cessão de direitos hereditários, o que faço com 

fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, expeça-se a 
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respectiva carta de adjudicação em favor de Célio Gonçalves Correia. 

Sem custas face a gratuidade da justiça. Intimem-se. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 21 

de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007680-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

P. M. M. B. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1007680-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO 

SERGIO FERREIRA BORGES REQUERIDO: MARIANE MARQUES DE 

CAMPOS, PAULA MANUELLA MARQUES BORGES Vistos etc. A 

requerente pugna pela desistência da ação conforme manifestação retro. 

Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento da parte requerida quando não citada da ação. Inexistindo 

óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e 

por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, nos termos do art. 90 do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cáceres, 21 de junho de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001946-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA VILARUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 

DIAS Dados do processo: Processo: 1001946-62.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA FRANCISCA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MARCELINA 

VILARUEL DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdição e Curatela com pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Maria Francisca da Silva que objetiva a interdição de 

Marcelina Vilaruel da Silva. Narra a requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Marcelina Vilaruel da Silva, a qual padece ser portadora de 

demência não especificada, CID 10 F03, fazendo uso de medicamentos 

controlados. Afirma que a patologia apresentada por Marcelina Vilaruel da 

Silva impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que necessita de cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Nesta oportunidade, após a entrevista da 

interditanda, o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos pedidos 

da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 

nº 13.146/2015, em seu artigo 2º, 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 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 2016,0 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 demência senil, verifico que o 

pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Embora não tenha sido realizado 

avaliação psicológica, o laudo médico acostado aos autos noticia a 

gravidade da situação da interditanda, o que foi confirmado nesta 

oportunidade, no momento de sua entrevista. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 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 MARCELINA 

VILARUEL DA SILVA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

MARIA FRANCISCA DA SILVA, 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 publiquem-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas ou 

honorários, em face de gratuidade da justiça. Saem os presentes 

intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA , digitei. Cáceres, 17 de julho de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS 

TINGO 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): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63570 Nr: 1133-38.2007.811.0006

 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: MVDS, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, DANIEM REYES PUERTAS - OAB:216.022, FLAVILSON LUIZ 

DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para parte autora, a Sra. Mariana 

Vargas da Silva, por meio de sua advogada, via DJE, para requerer o que 

for de seu interesse, bem como informar o atual endereço de sua cliente, 

apesar de intimada via DJE nº. 10254 de 14.05.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160010 Nr: 7788-16.2013.811.0006

 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: NOEMIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, JIVANIR DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a inventariante, a Sra. Noemia 

Maria de Oliveira da SIlva, por meio de seu advogado, via DJE, para juntar 

nos autos, a Guia de informação e apuração do imposto de transmissão 
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causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD e comprovantes de 

quitação ou de isenção, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 567-26.2006.811.0006

 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: MADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194-A, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o inventariante manifestar 

sobre a juntada do oficio referente a conta única, apesar de intimada 

conforme conforme se vê DJE nº 10262 de 24.5.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193626 Nr: 10494-98.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE CARVALHO ESTIGARRIBIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAEL VICENTE FERREIRA, VALDECIR 

RODRIGUES FERREIRA, ADELSON RODRIGUES FERREIRA, AELCIO 

RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - 

OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerido manifestar no 

presente feito apesar de citado as fls. 66.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179053 Nr: 1658-39.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para intimar advogado (a) da parte autora a 

manifestar sobre a certidão de fls. 102 a seguir transcrita: " Certifico que 

decorreu "in albis" o prazo para o requerido manifestar sobre o valor 

bloqueado as fls. 85/87, apesar de intimado conforme se vê as fls. 101."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179053 Nr: 1658-39.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido manifestar 

sobre o valor bloqueado as fls. 85/87, apesar de intimado conforme se vê 

as fls. 101.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179052 Nr: 1657-54.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para intimar a parte autora, na pessoa de 

sua advogado (a) a manifestar sobre a certidão de fls. 116 a seguir 

transcrita: "... Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido 

efetuar pagamento do débito remasnecente, no valor de R$ 1.032,00 (um 

mil e trintae dois reais), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão 

civil, apesar de intimada conforme se vê as fls. 115."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179052 Nr: 1657-54.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido efetuar o 

pagamento do débito remanescente, no valor R$1.032,00 (um mil e trinta e 

dois reais), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão civil, apesar de 

intimada conforme se vê as fls. 115.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159998 Nr: 7776-02.2013.811.0006

 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: RICARDO CASTELLA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para dvogado constituído, juntar 

aos autos as certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e Guia de informação e 

apuração do imposto de transmissão causa mortis, com o respectivo 

cálculo do ITCD expedida pela Fazenda Pública Estadual e com os 

comprovantes de quitação, apesar de intimado via DJE nº. 10257 

publicado em 17.5.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145187 Nr: 3229-50.2012.811.0006

 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: AIVV, GSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVS, MDGDV, FADV, FADV, MIDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414, 

DANIELLE CEVALLOS SOARES - OAB:13773/MT

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o inventariante, via 

advogado constituído, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

acostando aos autos a certidão negativa de débito fiscal expedida pela 

PGE/MT, apesar de intimado conforme DJE nº 10257 de 17.05.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 234353 Nr: 4069-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Castilho Martins - 
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OAB:73847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias, apesar de intimada 

conforme DJE Nº. 10257 publicado em 17.05.2018.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003274-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LANDIM & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (EXECUTADO)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003627-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

JULIENS RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIEM CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Malgrado a afirmação da parte 

requerente de que a presente demanda versa sobre matéria de jurisdição 

voluntária, tem-se que a petição inicial veicula pretensão em face de 

pessoa jurídica certa e delimitada, buscando provimento jurisdicional 

declaratório de inexistência de relação societária para, ao final, ver-se 

excluído do quadro de sociedade empresária da qual afirma jamais ter feito 

parte. Nesse quadro, em que pese o fato de o outro sócio haver falecido 

sem deixar descendentes, vê-se que há sucessora na linha ascendente 

apta a representá-lo, excluindo-se o requerente obviamente por ser autor. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, notadamente para promover a citação do 

sucessor do falecido como representante da sociedade comercial, 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. 2 – 

Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001641-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIL DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001641-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOVANIL DAS NEVES SILVA 1 – DEFERE-SE a busca de endereço da 

parte requerida junto aos órgãos conveniados. As diligências visando à 

localização da parte, a princípio, são de responsabilidade do autor da 

demanda. Contudo, estando ao alcance do magistrado sistemas de 

buscas e pesquisas informatizadas, visando à efetividade do feito e em 

atendimento ao art. 6º do CPC[1], é cabível o deferimento do pedido. 2 – 

Sendo frutífera, PROMOVA-SE a citação da requerida. 3 – Sendo inexitosa 

a diligência acima, DEFERE-SE a intimação/citação por edital da requerida. 

Para tanto, EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à 

risca as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências do despacho anterior. 4 – Após, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 5 – Por 

fim, CONCLUSOS. Cáceres-MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004161-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Cáceres (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE VIEIRA GOULARTE OAB - RS81440 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 66 de 657



 

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 requerida, aliado ao fato de que o pedido não se 

mostra idôneo para modificação do panorama fático ou jurídico inicial, este 

Juízo MANTÉM a decisão liminar por seus próprios fundamentos. 2 - No 

que concerne aos meios de prova pretendidos pela parte requerida, 

tem-se que prova documental deve ser apresentada juntamente com a 

petição inicial e contestação respectivamente, conforme pretendida pelo 

autor ou réu, somente sendo permitida a juntada a posteriori caso os 

documentos sejam novos na acepção do previsto no artigo 435 do CPC. 

Quanto ao pedido de inspeção judicial, reputa-se que tal meio probatório é 

desnecessário, podendo ser substituído pela apresentação de fotografias 

ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, meio de prova não requerido 

pelas partes. Dito isso, o Juízo INDEFERE o pedido de inspeção judicial e 

DEFERE a juntada de documentos novos, caso existam, consignando-se 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 3 - Transcorrido o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE e caso ocorra a juntada de documentos, INTIME-SE 

a parte contrária para manifestação. 4 - Em seguida, CONCLUSO. 

Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004468-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora no id. 12176853. EXPEÇA-SE mandado de intimação do 

BANCO DO BRASIL S/A na pessoa do gerente geral da agência local para 

que promova o cumprimento integral da decisão liminar aqui proferida, 

consignando-se prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. 2 – Na sequência, 

INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias. 3 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo concluso para sentença. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001741-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora no id. 13044275, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. CONDICIONA-SE a expedição de 

novo mandado ao prévio recolhimento das diligências correspondentes. 2 

– 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. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001772-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Promovido o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, passa-se a apreciação do feito. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003077-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (RÉU)

VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – CUMPRA-SE a segunda parte do 

despacho proferido em audiência para o fim de intimar os réus para 

apresentarem razões finais escritas no prazo comum de 10 (dez) dias. 2 – 

Em seguida, volte o processo CONCLUSO para sentença. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora conforme id. 13528920, devendo a Secretaria da 

Vara expedir o necessário para cumprimento, com as retificações 

propostas no referido petitório. No mais, CUMPRA-SE integralmente as 

determinações já lançadas em decisão anterior. 2 – Em seguida, INTIME-SE 

a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 3 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153194 Nr: 451-73.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR IESENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, MURILO OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:14689-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Valtenir Iesenco, Cpf: 

02575185840, Rg: 684552 Filiação: Luiz Iesenco e Dulce de Souza 

Iesenco, data de nascimento: 24/05/1967, brasileiro(a), natural de 

Cardoso-SP, solteiro(a), Endereço: Praça Major João Carlos 10, Bairro: 

Centro, Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 99/99-verso, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente Banco Bradesco S/A e como parte executada Valtenir Iesenco.

2 – INTIME-SE a parte devedora, por edital, conforme dispõe o art. 513, § 

2º, IV, do CPC, para cumprimento da sentença – pagamento das verbas 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), 

ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º, do CPC a 

fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

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.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186971 Nr: 6330-90.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, do CPC), 

contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.No mais, este 

Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175260 Nr: 10145-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA PAIXÃO DE JESUS, WALDEMAR JOVIO TORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:OAB/SP 208.972

 SENTENÇA (...) III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para declarar o domínio de CLEUZA PAIXÃO DE 

JESUS e WALDEMAR JOVIO TORO sobre os Lotes urbanos n. 16 e n. 17 

da Quadra 17, situado no Loteamento: Jardim Imperial, com área de 360m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados), registrado no cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 20.404.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

ao Cartório de Registro de competente para abertura de Matrícula e 

Registro do Imóvel.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações 

e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81420 Nr: 7952-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MESSIAS DA SILVA GONÇALVES, 

OSVALDO MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por OSVALDO MESSIAS DA 

SILVA GONÇALVES atacando a sentença de fls. 220/222, sob o 

argumento de que a referida decisão apresenta contradição no que toca à 

menção da quantia consignada, bem como que fora omissa com relação à 
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destinação do valor depositado nos autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração pela ocorrência de erro material na sentença 

atacada, uma vez que mencionado valor diverso da quantia depositada 

nos autos.

Depois, acerca da destinação da quantia depositada, não há qualquer 

omissão na sentença embargada, uma vez que a liberação do valor é 

consectário da decisão de mérito prolatada, a ser verificada em momento 

posterior.

 Ademais, em eventual cumprimento de sentença, deverá a parte 

demonstrar a quem competia o recebimento do valor, se se trata de único 

herdeiro ou se há outros habilitados ao recebimento da quantia, a fim de 

que se delibere acerca do montante depositado nos autos, notadamente 

porque, conforme constou da sentença prolatada nos autos com Código 

66643, haveria outros herdeiros interessados (fls. 189/192).

1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PARCIAL PROVIMENTO aos 

embargos de declaração opostos à fl. 224 para o fim de sanar o erro 

material visualizado na sentença embargada, de modo que onde se lê: “No 

vertente caso, a parte autora comprovou o pagamento de cinco parcelas 

no valor de R$ 126,15 cada, inclusive, eles foram realizados sem qualquer 

atraso (fls. 17/21)”, leia-se: “No vertente caso, a parte autora comprovou 

o pagamento de cinco parcelas no valor da quantia de R$ 22.160,96, 

inclusive, no prazo consignado pelo Juízo (fl. 73)”.

2 – INTIMEM-SE as partes para pugnarem o que entenderem de direito no 

prazo de 15 dias.

3 – Não havendo qualquer requerimento, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192724 Nr: 9985-70.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO PANSANI MINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 DECISÃO (...), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar se ainda possui interesse na produção da aludida prova, sob 

pena de preclusão, ou pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.3 - Caso insista na produção da prova, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do item 3.2 da Tabela 

de Honorários Periciais anexa à Resolução n. 232 do CNJ, este Juízo FIXA 

os honorários periciais em R$ 1.110,00, sendo certo que será expedida 

certidão de crédito contra o Estado para o perito.No ponto, o valor 

constante do item 3.2 fora majorado em 03 vezes, conforme autoriza o § 

4º do art. 2º da aludida resolução, uma vez que a prova médica pericial, 

diante da sua meticulosidade, pode ser considerada de alta complexidade, 

bem como recairá sobre a análise não só da parte autora, como dos 

exames médicos que possuir, o que, por certo, justifica seja ultrapassada 

a quantia prevista originariamente.4 – Dessa feita, INTIME-SE o perito 

nomeado à fl. 138 para informar, no prazo de 05 dias, se aceita o múnus 

pela quantia fixada acima, sendo certo que, em caso de aceite, deverá 

informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 5 – INTIMEM-SE as partes acerca do 

local e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência 

do art. 474 do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).6 – Com a juntada do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil . Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito 

poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para 

esclarecer o fato ou até mesmo solicitar documentos complementares.7 – 

Após, CONCLUSOS.8 - CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:

 DECISÃO

1 – Intimada para apresentar caução idônea, a parte autora manifestou às 

fls. 112/114, apresentando o cálculo atualizado da dívida, a certidão de 

trânsito em julgado dos autos principais, bem como os bens oferecidos a 

título de caução (fls. 115/129).

No ponto, diante do trânsito em julgado dos autos principais (fl. 120), 

CONVERTA-SE o presente feito em cumprimento definitivo de sentença, 

com as retificações necessárias na autuação e distribuição.

2 – Dessa feita, resta prejudicada a determinação de apresentação de 

caução, uma vez que não se depara com tal exigência, em se tratando de 

cumprimento definitivo.

 Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUEMNTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – CAUÇÃO – PROSSEGUIMENTO 

FEITO – FATO NOVO - CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO – 

RECONSIDERAÇAO IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DEFINITIVA – POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO. 

Tratando-se de execução definitiva não há que se falar em necessidade 

de prestação de caução para prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos. (AI 100455/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 

23/02/2016)”

Logo, EXPEÇA-SE alvará da quantia depositada nos autos em favor da 

parte exequente, observando-se a conta bancária indicada à fl. 113.

3 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da existência de saldo remanescente, oportunidade em 

que deverá pugnar o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183607 Nr: 4410-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOLAN LARA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPAN-FACULDADE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO - 

OAB:5.831/RO

 DECISÃO

 Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Intimadas as partes para especificarem as provas a serem produzidas, as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (fl. 141 e fl. 147).

Nesse passo, a fim de que sejam esclarecidas as questões ainda 

controvertidas nos autos, quais sejam: (a) quais os descontos concedidos 

pela instituição ré à parte autora; (b) se a parte autora preencheu os 

requisitos e apresentou a documentação necessária para usufruir dos 

descontos oferecidos; (c) a existência de ato ilícito praticado pela 

instituição demandada e (d) quais os danos sofridos pela parte autora, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto 

de 2018 às 13h30min.

 INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 
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prazo de 10 (dez) dias, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157240 Nr: 5004-66.2013.811.0006

 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: LUCIANO AMORIM SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

REINALDO A. ORTIAGA - OAB:9552

 SENTENÇA

Trata-se de demanda proposta por LUCIANO AMORIM SANTOS em face 

de GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e GENERAL 

MOTORS DO BRASIL S/A, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, noticiado o falecimento do autor, 

determinou-se a intimação da digna advogada da parte autora para 

promover a sucessão processual, sob pena de extinção do feito (fl. 175).

Intimada via DJE (fl. 176), não houve manifestação.

Realizada audiência de conciliação anteriormente designada, não houve 

comparecimento da digna advogada da parte autora, tampouco dos 

sucessores do demandante (fl. 181).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

 Afinal, intimada para promover a sucessão processual, deixou de 

apresentar qualquer manifestação, formular requerimento ao Juízo, ou 

mesmo comprovar que buscou meios de localizar os herdeiros, 

prejudicando, assim, o bom andamento da demanda.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 77, inciso IV, do CPC, é dever 

das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, mormente em 

se tratando de providência de exclusivo interesse da parte autora.

Diante disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156744 Nr: 4435-65.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA AÑEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163118 Nr: 403-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO-POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULENA DUARTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA DUARTE 

ALVES - OAB:, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210//MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 446-76.1998.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, ESPÓLIO DE 

NATALINO RODRIGUES FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:OAB/MT 5239, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON LEAL SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.453, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142086 Nr: 11865-39.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILLIAN MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerida 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, 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 apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001360-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCY DA SILVA CARLINO (RÉU)

LUCAS SILVA DE OIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 

5.869/73 estabelecia a necessidade de o Juízo de primeira instância 

realizar o controle da admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado 

no art. 520 do aludido diploma. No entanto, com a vigência do Novo Código 

de Processo Civil, regulado pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou 

de existir no mundo jurídico. Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC 

determina apenas a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se os autos à segunda instância 

para a análise e o julgamento da insurgência, prescindindo de 

admissibilidade recursal pelo juízo a quo. 1 – Forte em tais razões, 

INTIME-SE a parte recorrida para apresentação de contrarrazões. 2 – Na 

sequência, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007344-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GABRIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA (RÉU)

FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, aliado ao fato de que figura no 

polo passivo ente público estadual, o que faz atrair a competência para 

unidade especializada em litígios em face da fazenda pública, este Juízo 

DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente processo. 

Sobreleva anotar que o despacho inicial foi proferido em desatenção a tal 

circunstância, o que motivou a designação de audiência de conciliação 

perante o CEJUSC dessa Comarca, restando infrutífera a composição 

amigável ante a ausência de representante do Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado. Por fim, nota-se que não há qualquer prejuízo ao ente 

estatal, porquanto o rito adotado foi o ordinário e a parte sequer atacou tal 

questão em sua resposta. 2 – Nesse quadro, este Juízo DECLINA da 

competência, determinando a redistribuição deste processo para a 4ª 

Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001141-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o autor não comprovou 

ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do réu, 

INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de endereço 

na forma solicitada no id. 13463607. 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. A citação pessoal é regra, 

enquanto que a ficta somente será possível quando esgotados os meios 

razoáveis de localização da parte. 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar 

na busca do endereço do réu a fim de proceder a sua citação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se não interrompida a prescrição, 

conforme o art. 240, §2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da 

extinção do processo sem a resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003996-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIRA DA CONCEICAO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHOS AGRÁRIOS - MTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003996-95.2017.8.11.0006. 

DEPRECANTE: MARIA LIRA DA CONCEICAO DEPRECADO: MOVIMENTO 

DOS TRABALHOS AGRÁRIOS - MTA 1 – Aportou aos autos ofício emitido 

pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, solicitando ao Juízo “as determinações 

aos órgãos necessários ao cumprimento da decisão judicial: Equipe de 

Saúde Médica e Ambulância, Conselho Tutelar, Polícia Civil, PRF e outros 

que julgar necessários”. No ponto, com relação ao pleito, este Juízo 

informa que compete ao Comitê de Acompanhamento de Conflitos 

Fundiários de Mato Grosso, providenciar a presença de tais equipes. Tal 

atribuição encontra-se descrita no artigo 2º do Decreto 1.049/03: “Art. 2° 

Compete ao Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários 

de Mato Grosso, ordenar e aglutinar as várias instituições na condução e 

disciplinamento do cumprimento de decisões judiciais de mandados de 

reintegração de posse em áreas rurais e urbanas e dar apoio as 

instituições responsáveis pela resolutividade dos conflitos fundiários. 

(destaquei)” Dessa forma, o aludido pleito deverá ser dirigido diretamente 

ao Comitê de Acompanhamento de Conflitos Fundiários de Mato Grosso a 

fim de solicitar o apoio necessário ao cumprimento da ordem, por ser o 

órgão competente para atender à solicitação, razão pela qual 

INDEFERE-SE o pedido formulado por meio do ofício acostado no id. 

14138113. 2 – INTIMEM-SE. 3 – COMUNIQUE-SE ao comandante da 

operação. 4 – Por oportuno, no que toca à manifestação juntada por 

terceiros no id. 13971644, noticiando o ajuizamento de embargos de 

terceiro, visando sustar o cumprimento da ordem de reintegração de 

posse, em consulta aos Autos n. 10397-85.2018.811.0041 (Código: 

1308108), verifica-se que fora prolatada sentença sem resolução do 

mérito, extinguindo o aludido feito, em 03/07/2018, de modo que as 

informações ali contidas, ao menos neste momento, não terão o condão de 

influir no cumprimento da reintegração determinada pelo Juízo Deprecado, 

de modo que este Juízo INDEFERE os pedidos ali formulados. 5 – 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA E SILVA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de execução de título extrajudicial 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente 

manifestou nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 

13535903). Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja pedido de desentranhamento de 

documentos, desde já este Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida 

a sua entrega ao procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. 

Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do 

veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema 

RENAJUD. Custas pela parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003975-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

THAIS DE MELO YACCOUB OAB - RJ121599 (ADVOGADO)

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR)

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA OAB - MG113957 (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para apresentação de 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO)

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação reagendada para o dia 28 

de agosto de 2018 às 13h00min (ID 14207202), que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1005862-41.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: ANTONIO CARLOS 

RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 Vistos etc. DEFIRO a retomada do 

processamento da pretensão de execução de título extrajudicial. Defiro o 

pedido de penhora em dinheiro - Num. 11736277 - Pág. 2. Na hipótese de 

não restar penhorado valor suficiente, defiro a pesquisa de veículos via 

Renajud. Com a juntada do resultado, e não sendo bloqueado valor 

suficiente, expeça-se mandado para penhora de bens, e intime a parte 

Credora para manifestar no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá 

esclarecer quanto o interesse na anotação da dívida no Serasa. 

Cáceres/MT., 10 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Manutenção de Posse a ser oportunamente expedido em face 

da parte requerida. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 
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(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA CIÊNCIA DA PENHORA 

NEGATIVA E/OU INSUFICIENTE MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, acerca do resultado negativo e/ou insuficiente da tentativa da 

penhora em dinheiro via Bacenjud, promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 de julho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de setembro de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de 

julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 145396 Nr: 3439-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:31.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos etc.

 Acolho o requerimento retro e determino a averbação da presente 

execução junto ao SERASA (Art. 782, §3° do CPC).

Expeça-se o necessário.

 Não obstante, passo a apreciar o requerimento de fls. 100/101:

Na manifestação de fls. 100/101, o credor requer a constrição de valores 

via diligência no sistema BACENJUD.

No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado por meio do 

Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155841 Nr: 3419-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGUELA FILHO, 

ARMANDO BARRIGUELLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro prazo suplementar requerido para comprovação da publicação do 

edital.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155213 Nr: 2711-26.2013.811.0006

 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): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Na manifestação de fls. 113, o credor requer a constrição de 

valores via diligência no sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo 

pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de 

adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de 

acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO 

a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

do executado, deverá o mesmo ser intimado por edital, caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). ... Reoportunizo a parte Exequente manifesetar 

sobre o ofício de fls. 103 e despacho de fls. 111, sob pena da omissão 

ser reputada como desistência do arresto efetivado, no prazo de 15 dias. 

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Como a pesquisa de 

bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em todos os cartórios 

do pais, esclareça a parte Exequente quanto o interesse em ser 

determinada a averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis do 

Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de bens - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional, em quinze dias. Intime o Curador Especial para apresentar a 

defesa da parte Devedora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003291-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUARDIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003291-63.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARCIO GUARDIA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro D.P.V.A.T. ajuizada por Márcio Guardia Pereira em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D.P.V.A.T. Avoco o 

feito! Em pesquisa realizada na plataforma virtual PJE, observo a 

existência do processo de nº 1010451 -68.2017.8.11.0041, proposto pelo 

Autor na Comarca de Cuiabá/MT, tendo o mesmo objeto desta demanda, 

qual seja, o recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT. 

Efetuando a leitura daquele feito constata-se que o mesmo foi extinto sem 

resolução de mérito no mês de Maio/2017 e arquivado definitivamente no 

mês de junho, ou seja, evidentemente antes do ingresso da presente 

demanda, protocolada em 17/07/2018. Ocorre que o atual Código de 

Processo Civil estabeleceu a seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (…) 

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Comentando o 

dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta que: “A 

distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem 

como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o 

autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do juiz 

da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a extinção 

terminativa do processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, 

considerando-se a ausência de coisa julgada material, e desde que 

atendidos os requisitos do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir 

para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC 

comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm:2016. Pág. 448). Com 

efeito, nota-se que a ação outrora demandada no Juízo da 3ª Vara Cível 

Da Comarca de Cuiabá tinha o mesmo objeto desta demanda de modo que 

está caracterizada a reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar 

o princípio constitucional do Juiz natural e a disposição expressa no CPC, 

não obstante o feito já estar em curso neste Juízo, uso da presente 

decisão para realinhar o “curso das coisas” e promover a remessa deste 

processo ao juízo que lhe compete. Assim sendo, reconheço que o Juízo 

da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá é prevento para processar 

a julgar a presente ação. Ante o exposto, PROMOVO a redistribuição 

deste feito nos termos do art. 286, II do Código de Processo Civil, em favor 

do Juízo da terceira Vara da Comarca de Cuiabá/MT. Intime-se. 

Cáceres/MT., 17 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000501-77.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE 

CUNHA LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE Considerando que o 

Executados José e Maria não foram encontrados pelo Oficial de Justiça 

para citação, a medida a ser tomada a fim de se alcançar a finalidade do 

processo é a efetivação do arresto, nos termos do artigo 830 do Código 

de Processo Civil. Determino ainda o bloqueio de valores em nome da 

pessoa jurídica. Acaso seja efetuado o arresto, citem-se os executados, 

inclusive a pessoa jurídica, por EDITAL e VIA DJE para que no prazo de 03 

(três) dias efetue o pagamento da dívida nos termos do art. 652 do Código 

de Processo Civil, sob pena de conversão em penhora. Destaco que a 

determinação para citação da pessoa jurídica, muito embora já citada nos 

autos, decorre da constatação posterior realizada pelo Oficial de Justiça, 

e tem por objetivo, evitar qualquer futura alegação de nulidade. Consigne 

também que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

decurso do prazo da conversão para penhora, para oferecer embargos à 

execução. Acaso não seja arrestado valores em dinheiro, citem-se por 

EDITAL e VIA DJE para que no prazo de 03 (três) dias efetuem o 

pagamento da dívida nos termos do art. 652 do Código de Processo Civil. 

Consigne também que os executados teraõ prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do decurso do prazo do edital, para oferecer embargos à 

execução. Nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa dos 

Executados, como Curador Especial. Nos termos do art. 782, § 3º do CPC, 

expeça-se o necessário para inclusão dos Executados nos registros do 

Serasa. Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a 

busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto 

o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no prazo de quinze dias. Cáceres, 10 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME REPRESENTANTE: IVONE PIRES 

SALOME, JOSE AECIO PIRES SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE 

SOUZA, CILENE PIRES SALOME ROSA, ALCIDES VIDAL SALOME FILHO, 

SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, HENRIQUE 

ARRUDA SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JULIO CESAR 

BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face 

de ETELMINO DE ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há ação conexa tendo 

por objeto a pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, ajuizada por 

ALCIDES VIDAL SALOMÉ em face de JULIO CESAR BACOVIS. O objeto de 

ambas as ações é o mesmo, qual seja, o imóvel situado na Avenida Getúlio 

Vargas, Lote nº 08, Quadra n° 06, Bairro Vila Mariana, ao lado do imóvel n° 

1451, em Cáceres/MT, CEP: 78.200-000, objeto da matrícula de registro 

imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, nº. 8083, datado de 25 

de maio de 1980. Na ação de reintegração de posse, os autores deduzem 

as seguintes razões de fato: “(...)Referido bem fora adquirido pelos 
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Autores neste ano de 2017, através do Contrato de Compra e Venda, com 

Dação em Pagamento e Cessão de Título Provisório de Domínio e Posse, 

firmado na data de 22 de maio, com a proprietária , onde os Promoventes 

Maria Mercês do Carmo pagaram, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), sendo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) materializado em um 

cheque, pré-datado para o dia 12 de julho de 2017 e o restante (R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais)) foi dado um veículo, marca Ford, 

modelo Focus FC Flex, ano/modelo 2013, placas OBA-1516, cor prata, o 

que se comprova pela cópia do contrato em anexo. Desde então os 

Autores mantém a posse e propriedade do referido bem, inclusive se 

responsabilizando pelo pagamento dos encargos tributários pertinentes ao 

imóvel, sendo que, neste particular, solicitaram a Autarquia Águas do 

Pantanal, o religamento do sistema de Água. (doc. em anexo ), conforme 

declaração anexa do corretor do negócio. Os Autores inclusive, 

adquiriram materiais para construção de um muro e um portão no imóvel, 

no valor total de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais), sendo R$ 

1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta) para compra de um portão de 

correr com fechadura e R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) com material 

de construção para o muro, para evitar que pessoas estranhas adentrem 

ao imóvel, bem como para mantê-lo limpo, evitando o acúmulo de lixos, 

eventualmente jogados no local, tudo de acordo com o Plano Diretor do 

Município de Cáceres/MT. Nesse comenos, os Autores contrataram um 

pedreiro e serventes para executar o serviço acima mencionado, 

oportunidade em que na data de 21 de junho de 2017, foram 

surpreendidos com uma ligação do requerido, que se identificou como 

sendo Advogado Arruda, e informou aquele imóvel foi adquirido por 

doação de seu PAI de nome Alcides Vidal Salomé, entretanto não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o alegado, sendo que 

no dia 22 de junho de 2017, esta pessoa (Sr. Arruda), acompanhada de 

outra identificada como Reginaldo, foram até o imóvel, pertencente aos 

Autores, e, chegando ali, impediram que o pedreiro e serventes 

continuassem a obra anteriormente contratada (construção do muro e 

portão), informando que dali não sairiam, invadiram o imóvel, derrubando 

as alvenarias e as colunas já construídas, e, ainda cercaram o imóvel com 

arame farpado, conforme comprova pela Declaração anexa do Senhor 

Lindomar Gonçalves. Para evitar um confronto pessoal com referidas 

pessoas, o que poderia culminar com agressões físicas e até um fato pior, 

o Autor Julio Cesar Bacovis, compareceu na Delegacia de Polícia desta 

cidade, para narrar os fatos ocorridos e pedir as providências legais 

cabíveis, no âmbito criminal, conforme BO anexo. Ressalta-se Excelência, 

que o Requerido não dispunha de nenhum documento hábil, comprovando 

de quem ele havia adquirido o imóvel em questão, demonstrando que 

estava realmente querendo ficar na posse do imóvel “no grito”, “na 

ameaça”, atos esses típicos de grileiros e posseiros de terras. Com o 

material fotográfico ora acostado, também se demonstra que os Autores 

foram impedidos de continuar a obra, ou seja, construir o muro e colocar 

um portão no imóvel, o que não pode ser tolerado! Demonstra-se, mais, 

que no situado endereço não havia ninguém morando no local, o que 

revela que o(s) invasor(es) não detinha a posse do imóvel em questão, o 

que revela que invadiu injustamente o imóvel pertencente aos Autores. Por 

tudo isso, não restou aos Autores outra alternativa senão buscar seus 

direitos por meio da presente Ação de Reintegração de Posse. Eis o 

resumo dos fatos.” Após tecer suas razões de fato e de direito, os 

autores na ação de reintegração de posse, ainda formularam os seguintes 

pedidos: “a) Seja deferida medida liminar de reintegração de posse no 

imóvel descrito no preâmbulo, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser 

cumprida por dois oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força 

policial e ordem de arrombamento. b) Requer, após cumprida a medida 

liminar em ensejo, a citação do Réu para, no prazo de cinco dias, 

querendo, contestar a ação (NCPC, art. 564); c) Pede, mais, sejam 

julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação, 

confirmando-se por definitivo a medida liminar antes conferida e 

reintegrando na posse os Autores, condenando a parte Ré a não fazer 

novas invasões, sob pena de pagamento de multa, por cada uma, no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais); c) pede, outrossim, seja o Requerido 

condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais, esses arbitrados no percentual de 20%(vinte por cento) 

sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º); d) entende os Autores 

que o resultado da demanda prescinde de produção de provas, tendo em 

conta a prova documental colacionada aos autos. Todavia, ressalva a 

mesma que, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, 

protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos 

admitidos, por mais especiais que sejam, sobretudo com a oitiva das 

testemunhas ora arroladas, perícia, depoimento pessoal do Promovido, o 

que desde já requer, sob pena de confissão.” Já na ação de 

MANUTENÇÃO DE POSSE os autores daquela demanda, deduziram as 

seguintes razões de fato: “... O requerente adquiriu o imóvel localizado na 

Avenida Getúlio Vargas, lote nº 08, quadra nº 06, Loteamento Vila 

Mariana, de sua proprietária Maria Mercês do Carmo, há mais de 20 (vinte) 

anos. Na época da referida aquisição, as partes entabularam contrato 

escrito, todavia tendo autor sido vítima de roubo em sua residência, o 

aludido documento também fora extraviado nesta ação criminosa, ocorrida 

há alguns anos. Desde então, o requerente vem mantendo a sua posse do 

referido imóvel, sem que houvesse a devida regularização documental 

junto ao Registro de Imóveis, em virtude de tratar-se de imóvel com título 

provisório emitido pelo Município à primeira proprietária, a qual após a 

referida venda se mudou desta cidade, tendo sido ignorado seu paradeiro 

até novembro do ano de 2016. No decorrer de todo esse tempo, um irmão 

do requerente residiu no local Sr. João Arruda Salomé, sendo que o 

mesmo faleceu em 2015. Os documentos em anexo, comprovam inclusive 

que a conta de energia elétrica da pequena residência que existia no local 

durante todo o período, era em nome do irmão do autor. Veja-se 

Excelência, o comprovante de quitação de energia elétrica do imóvel em 

nome do irmão do requerente, data o ano de 1991. JUNTA-SE AINDA, 

CÓPIA DO PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO REFERIDO 

ENDEREÇO, REALIZADO PELO IRMÃO DO AUTOR NA DATA DE 

29/07/1991. INDUBITAVELMENTE, A POSSE DO IMÓVEL É EXERCIDA HÁ 

MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. Como se não bastassem os documentos 

acima descritos, o relatório cadastral do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) demonstra que o referido imóvel, encontra-se com inscrição em 

nome do requerente, desde 1995. Existiam no local, duas pequenas 

casas, daí que lançados impostos a partir de 1995 (Cód. 5180) e 1996 

(Cód. 5181), sendo que ambas as edificações fazem parte do mesmo 

imóvel. Evidente a posse do imóvel por parte do requerente, sendo que 

externada pela ocupação gratuita que cedera a seu irmão. Informo que as 

duas casas existentes no local, como eram de madeira, foram demolidas 

após a morte do irmão do requerente, restando apenas seus alicerces, 

como se observa nas fotografias do imóvel. Repiso mais uma vez que o 

irmão do requerente residia no local, a título de comodato. Em que pese as 

inúmeras tentativas de regularização fundiária do local, tendo em vista que 

a vendedora se mudou da cidade de Cáceres, o requerente por meio de 

seus filhos, somente encontrou a família da então vendedora em meados 

de novembro do ano passado. É de bom alvitre mencionar, que após a 

morte do seu irmão, o requerente buscou a regularização fundiária do 

imóvel junto a vendedora, uma vez que desejava vende-lo posteriormente, 

até por causa de sua avançada idade. Através de seu filho Etelminio, o 

requerente pode efetuar conversas via WhatsApp, com a filha da 

vendedora Sra. Marlene Mercês (Anexos – Celular nº: (27) 99945-6856), 

onde tratou detalhes da regularização necessária, sendo informado pela 

mesma que sua mãe se encontrava internada, impossibilitada naquele 

momento de assinar a documentação, de modo que posteriormente a 

mesma entraria em contato com o requerente por meio de seu filho, para 

que toda a documentação necessária fosse regularizada. Ocorre que 

para a surpresa do requerente, foi informado na data de 21 de junho de 

2017, o referido imóvel foi invadido (turbado) pelo requerido, que 

ignorando posse do requerente há mais de 20 (vinte) anos, iniciou a 

construção de um muro no referido local, conforme imagens anexas. 

Cumpre ressaltar que o requerente por meio de seu filho, entrou em 

contato com o requerido, todavia este, mesmo sabendo que haviam 

pessoas na posse do imóvel, insistiu em permanecer com a turbação ora 

mencionada. A situação fática aqui descrita é tão cristalina, que poderá o 

juízo ouvir, se achar por bem vizinhos do imóvel, os quais conhecem a 

situação do mesmo, consolidada há vários anos ao requerente. Ressalto 

ainda, que o requerente é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, 

os quais enfrenta há anos, tendo nesta data a idade de 89 anos. Este 

Juízo, deve coibir a ilegal medida tomada pelo requerido, que a seu prazer, 

realiza verdadeira invasão de imóvel com posse alheia. Os documentos 

aqui juntados não deixam nenhuma dúvida. A posse mansa e pacífica, 

está consolidada há vários anos, inclusive com registro nos cadastros da 

Prefeitura do Município de Cáceres. Os documentos comprovam 

inequivocamente que o requerente é possuidor do imóvel há muitos anos, 

sendo que o comprou da pessoa que detinha o título provisório concedido 

pelo Município de Cáceres. Tanto é verdade, que se junta a estes autos as 

conversas entabuladas entre o filho do autor e a filha da primeira 
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proprietária, no sentido de regularizar a situação do imóvel. Portanto, ante 

a prova cabal trazida aos autos acerca da posse do imóvel, esta deve ser 

mantida, e preservada da turbação que sofre atualmente.” Após deduzir 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) Defira 

medida liminar de manutenção de posse no imóvel descrito nesta peça 

inaugural, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser cumprida por dois 

oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força policial e ordem de 

arrombamento, nos termos do art. 562 do CPC, determinando ainda que 

seja desobstruída a frente do imóvel, com a consequente derrubada do 

alicerce do muro que iniciou a turbação. Requer ainda a imposição de 

multa cominatória diária, em caso de novas turbações realizadas pelo 

requerido. b) Requer, após cumprida a medida liminar em ensejo, a citação 

do requerido para, no prazo legal, querendo, contestar a ação. c) No 

mérito, requer a total procedência da ação para confirmar a medida liminar, 

se deferida, com a determinação de manutenção da posse. d) Requer, 

outrossim, seja o requerido seja condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas processuais, esses arbitrados no percentual de 

20%(vinte por cento) sobre o valor da causa. e) Requer a produção de 

todo meio de prova em direito admitido, em especial provas periciais, 

documentais e testemunhais, bem como o depoimento pessoal do 

requerido sob pena de confissão.” A fim de colher maiores subsídios para 

a deliberação quanto os pedidos liminares, o Juízo designou audiência de 

justificação. As audiências já foram realizadas e o conteúdo encontra-se 

inserido na plataforma PJE, vinculado aos respectivos processos. As 

respectivas iniciais também vieram acompanhadas de documentos. Na 

ação de manutenção de posse, houve o falecimento do autor, razão da 

qual foi promovida a sucessão processual (id. 11673959) a qual foi 

deferida (id. 13405213). Não obstante, também na ação de manutenção de 

posse, já foi protocolada a contestação (id. 13866924). Na oportunidade, o 

réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, na medida em que pelas 

asserções contidas na inicial, bem como pelos depoimentos apresentados, 

em tese, segundo o réu, a posse teria sido exercida pelo falecido João 

Arruda de modo que Alcides não seria legitimado a demandar. Quanto a 

matéria de fundo, teceu as seguintes considerações em enfrentamento 

das asserções contidas na inicial: Em maio de 2017 o réu foi contratado 

por Ruitenaldo Silva Souza para elaborar um contrato de compromisso de 

compra-e-venda tendo por objeto o imóvel referido nesta ação, figurando 

como vendedora a Sra. Maria Mercês do Carmo. Todas as referências 

sobre o imóvel, preço e condições de pagamento foram fornecidos pelo 

Corretor de Imóveis, FRANCISCO CHAGAS DA COSTA que na ocasião 

informou também que havia sido procurado por ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOMÉ, filho do ora autor, que pretendia vender o imóvel, mas não 

possuía posse nem tampouco documento hábil para transferir a 

propriedade. Embora elaborado o contrato, o promitente comprador 

RUITENALDO desistiu do negócio alegando dificuldade para honrar o 

compromisso porquanto havia assumido outros compromissos financeiros. 

Passados aproximadamente trinta dias da desistência do negócio por 

Ruitenaldo, o mesmo Corretor de Imóveis, Sr. Francisco Chagas da Costa, 

ofereceu ao réu o imóvel em questão nas mesmas condições de 

pagamento. Assim é que verificada toda a documentação e principalmente 

as condições fáticas quanto à eventual existência de possuidor no imóvel 

as partes celebraram o contrato que serviu ao réu e sua esposa de 

documento hábil para obtenção do título de domínio definitivo junto à 

Prefeitura Municipal desta cidade e posterior registro imobiliário. Enfim, o 

réu comprou o imóvel e registrou-o no 1º Ofício Notarial e Registral de 

Cáceres. Somente a partir da expedição do título de domínio definitivo e 

levá-lo a registro é que o réu imitiu-se na posse e iniciou e terminou a 

limpeza do imóvel para, em seguida, iniciar a construção de muro na parte 

do imóvel que faz frente para a Av. Getúlio Vargas. Com efeito, a 

construção do muro apenas foi iniciada mas não terminada porque 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ, filho do autor, em companhia de dois 

“funcionários” esbulharam a posse que vinha sendo exercida pelo 

réu/proprietário há oito dias aproximadamente sendo certo que o 

esbulhador demoliu a parte construída do muro para colocar alguns 

palanques. É importante afirmar que ainda na fase de elaboração do 

compromisso de compra-e-venda o réu verificou junto à Prefeitura de 

Cáceres que o IPTU incidente sobre o imóvel realmente estava lançado em 

nome do autor, entretanto, este há muitos anos não pagava imposto 

predial cuja dívida acumulada e executada judicialmente girava em torno de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais) que foi assumida integralmente pelo réu. 

Com efeito, ao adquirir o imóvel o ora réu assumiu o compromisso de quitar 

quaisquer débitos junto à Prefeitura de Cáceres. O réu verificou ainda em 

sua pesquisa que o imóvel havia sido habitado por JOÃO SALOMÉ que já 

em idade avançada foi levado por filho ou filhos para residir em algum 

lugar do norte ou nordeste do país e por lá faleceu provavelmente em 

2014. Em resumo, o réu imitiu-se na posse do imóvel exercendo seus 

direitos que o direito de propriedade lhe confere, quais sejam: usar, gozar 

e livremente dispor sem precisar valer-se de atos de turbação e muito 

menos de esbulho eis que, conforme dito antes, o imóvel estava vazio e 

em autênticoestado de abandono fato que motivou o réu a adquirir da 

verdadeira detentora do Título de Domínio até então provisório. De modo 

que durante todo o período que o imóvel foi ocupado por JOÃO SALOMÉ 

não gerou para ele nenhum direito à usucapião ou qualquer outro direito de 

propriedade porquanto o TITULO DE DOMINIO PROVISÓRIO foi outorgado a 

MARIA DO CARMO MERCÊS permanecendo a propriedade ao Poder 

Público até a expedição do Título de Domínio Definitivo em favor de JÚLIO 

CESAR BACOVIS e sua cônjuge. Com a morte de JOÃO DE ARRUDA 

SALOMÉ, eventuais direitos de posse ou mesmo de propriedade a ele 

pertencentes, o que se argumenta apenas por argumentar, seriam 

transmitidos aos filhos e ou/sucessores. Ocorrido o esbulho praticado por 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ contra JULIO CESAR BACOVIS e sua 

cônjuge estes imediatamente promoveram a respectiva ação de 

reintegração de posse que gerou a prevenção desse juízo (PJE processo 

1003958-83.2017.8.11.0006). Como se vê, meritíssimo juiz, é preciso 

atentar-se para importantes fatos: Primeiro, que o réu JULIO CESAR 

BACOVIS, adquiriu a propriedade por meio de TITULO DEFINITIVO DE 

DOMINIO PLENO concedido pelo Poder Publico Municipal (PREFEITURA 

MUNICIPAL) após pagar pelo imóvel à detentora de TITULO DE DOMINIO 

PROVISÓRIO, Sra. Maria Mercês do Carmo e assumir o débito, repita-se 

executado judicialmente no Forum de Cáceres. Segundo, que o réu JULIO 

CESAR BACOVIS imitiu-se na posse exercendo seu direito de 

propriedade, é bom repetir sem molestar ou esbulhar a posse de quem 

quer que seja eis que o imóvel estava vazio . Terceiro, que ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOMÉ, filho do autor desta possessória, sem qualquer título 

de propriedade ou posse, esbulhou a posse legalmente exercida por 

JÚLIO. Quarto, que a exemplo do filho, o ora autor ALCIDES VIDAL 

SALOMÉ também alega exercício de posse e suposta turbação, 

entretanto, nem um nem outro provou a posse. Quinto, que ALCIDES alega 

(ou), porém, não prova absolutamente nada acerca de uma suposta 

aquisição da propriedade dada em comodato ao seu irmão JOÃO 

SALOMÉ, o último morador no imóvel. Enfim, os fatos alegados pelo autor 

não restaram provados, a começar pela aquisição do imóvel mediante 

contrato de compromisso de compra-e-venda entabulado com MARIA 

MERCÊS DO CARMO posterior extravio após uma invasão/roubo em sua 

propriedade. O fato é que nem ao menos juntou registro do suposto roubo, 

não mencionou data, etc. etc. E não provou absolutamente nada contra o 

réu relativamente ao cometimento de atos de turbação pelo réu/proprietário 

JULIO CESAR BACOVIS. Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o acolhimento da preliminar como forma de extinguir o processo 

sem resolução de mérito; e no mérito, requereu a improcedência da ação. 

Com a contestação, vieram documentos. É a síntese do necessário. Dada 

a identidade quanto aos objetos das demandas, passo a apreciá-las 

conjuntamente num único ato, mormente por estar em ambas pendente a 

análise do pedido de tutela de urgência (reintegração de posse x 

manutenção de posse. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA 

CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face de ETELMINO DE 

ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há ação conexa tendo por objeto a 

pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, ajuizada por ALCIDES VIDAL 

SALOMÉ em face de JULIO CESAR BACOVIS. No que toca isoladamente a 

ação de MANUTENÇÃO DE POSSE, houve preliminar suscitada pelo réu no 

sentido de que o autor carecia de legitimidade ativa para a ação. Ocorre 

que a questão da legitimidade, neste caso, está intimamente ligada ao 

mérito de modo que seus argumentos deverão ser apreciados no momento 

da sentença. Ademais, este Juízo tem seguido a orientação jurisprudencial 

do Superior Tribunal de Justiça, no qual se tem reconhecido a teoria da 

asserção como modo de apuração das condições da ação a fim de que 

tais sejam apuradas desde logo no ajuizamento da ação. No caso, como 

da verificação da inicial, houveram asserções suficientes à vincular a 

parte autora ao pedido e causa de pedir, necessário então que a ação 

caminhe até a sentença e lá seja apreciado o mérito. Vale a ressalva de 

que à luz da referida teoria, acaso ao cabo da instrução seja constatada a 

falta de qualquer das condições da ação, como o Juízo já terá se 

deparado com todo o lastro probatório produzido no processo, será então 
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o caso de improcedência da ação e não sua extinção sem resolução de 

mérito. Assim sendo, à luz da teoria da asserção, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Passo ao exame dos pedidos de tutela de urgência: 

Deve o Juízo neste momento se posicionar quanto a deliberação provisória 

relativa a posse do imóvel de modo que em sendo deferido o pedido de 

reintegração de posse, do contrário resultará a deliberação no tocante ao 

pedido de manutenção de posse, e vice-versa. Nesse sentido, lembro que: 

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Sobre o dispositivo, comenta 

DANIEL AMORIM: “A tutela da posse desenvolve-se por meio de três 

diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: 

reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 

Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza 

petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento 

especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor 

doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor 

contra um fato que ofensa a sua posse, de forma que são excluídas, do 

âmbito das ações possessórias, as demandas em que se alegue a 

existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a 

imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. Os embargos de 

terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa deriva de ato judicial, 

o que é suficiente para a distinção entre essa ação e as ações 

possessórias.” (Novo CPC comentado. Editora Juspodivm: 2016. Página: 

988). Fato é que controvertem as partes quanto a relação de fato entre 

elas e o imóvel de maneira tal a ser apurada a configuração da proteção 

jurídica ao instituto da posse. Pois bem. Em sede de audiência de 

justificação, foram colhidos os depoimentos adiante expostos de maneira 

resumida e transcritos na terceira pessoa do tempo verbal. Eis os 

depoimentos de ambos os processos: Depoimentos processo n. 

1003958-83.2017.8.11.0006 Francisco Chagas da Costa, declarou que: 

“que a negociação ocorreu em Maio; Que a Dona Maria Mercês do Carmo 

havia autorizado a venda do imóvel pelo declarante; que o imóvel tinha um 

“título provisório” em nome de Maria Mercês; que indo na Prefeitura, 

constatou-se que o imóvel estava no nome dela; que quando mostrou o 

imóvel ao Júlio não havia ninguém no local, pois não havia casa 

construída; que a transação ocorreu mediante a entrega de um carro pelo 

valor de R$40.000,00; que também foi pago o valor de R$12.000,00 e 

ainda foram assumidos os custos de IPTU; (...) que o declarante viu sendo 

levantado um muro e que não foi terminado; que não sabe dizer até qual 

altura foi construído e se alguém derrubou; (...) que o declarante começou 

a negociar com o Júlio em Maio/2017; que o declarante não comentou com 

o Etelmínio Arruda que iria vender o imóvel à outra pessoa, pois descobriu 

na Prefeitura que o imóvel estaria em nome de Maria Mercês na condição 

de proprietária; (...) que quando o Etelmínio procurou o declarante, aquele 

informou que não tinha o documento do imóvel e que não localizava “a 

mulher”; que a proprietária do imóvel informou ao declarante que havia 

vendido o imóvel ao Alcides mas que não tinha recebido; que comentou 

isso ao Sr. Júlio; que o Júlio foi quem retirou as guias de IPTU para 

pagamento na PREFEITURA; que foram juntos para retirar as guias; que o 

contrato já havia sido realizado; (...) antes de fechar o negócio, foi 

verificado na Prefeitura se havia débitos relativos a IPTU; (...) que o 

declarante trabalha como corretor de imóveis há 05 ou 06 anos; (...) que o 

Etelminio havia procurado o declarante com o interesse de vender o 

terreno; que o mesmo tinha dificuldades para fornecer os documentos do 

imóvel; que então o declarante realizando pesquisas, descobriu a 

Proprietária do imóvel; que o declarante não voltou a falar com o Etelmínio, 

pois descobriu que a Maria Mercês seria a proprietária; que quando o 

declarante procurou o Júlio para vender o imóvel, lhe informou a situação 

do imóvel; (...) que o declarante não sabe dizer que alguém cuidava do 

terreno à pedido de Maria Mercês; (...) que quem antes morava no imóvel 

era a pessoa por nome de João, tio do Arruda; que não sabe dizer até 

quando o João morou no local(...)” (id. 11681894). Lindomar Gonçalves 

prestou as seguintes informações: “que o Dr. Julio lhe contratou em 

meados de Julho; que primeiramente foi contratado para fazer a limpeza 

do terreno; que na parte da limpeza trabalhou por 4 dias; que 

posteriormente foi contratado para fazer um muro à frente do imóvel; (...) 

que o Sr. Etelmínio chegou no local perguntando sobre à ordem de quem o 

declarante e seus companheiros estariam trabalhando no local; que o 

declarante respondeu que havia sido contratado pelo Dr. Júlio; que o 

Etelmínio chegou acompanhado de outra pessoa, o qual colocou o carro 

que estavam, no interior do imóvel; (...) que eles não proferiram ameaça, 

mas apenas pediram para parar a obra; (...) que no local não havia certa e 

que o declarante demorou 4 dias para limpar o imóvel; (...) que fazendo o 

“muro” o declarante trabalhou por 2 dias; que no local tinha um “piso” muito 

antigo; que no interior do imóvel havia uma “capotinha” de veículo; 

PROCESSO n. 1003874-82.2017.8.11.0006 José Elson Pires de Souza, 

declarou o seguinte: “que o declarante foi procurado por um dos filhos de 

Alcides para negociar o imóvel objeto da ação; que o filho era conhecido 

como “Arrudinha”; (...) que a intenção era a de regularizar o imóvel; que foi 

passado ao declarante a informação de que o pai do “Arrudinha” tinha os 

documentos do imóvel, mas que foram extraviados; que nesse período 

começou a procurar pessoas que tinham intenção em comprar o imóvel; 

(...) que o declarante também começou a ofertar o imóvel à venda e que 

assumisse a responsabilidade para regularizar a situação do imóvel; que o 

declarante encontrou o Dr. Júlio, que demonstrou interesse em adquirir o 

imóvel naquelas condições, mas que precisava de alguns dias para ter 

condições de pagar o preço pelo imóvel; (...) que após 90 dias o Júlio 

apareceu com o documento; que o declarante esteve no imóvel em 

Maio/2017; que no local percebeu que estavam edificando um “Muro”; que 

também foi informado ao declarante que a edificação estava sendo 

realizada à pedido do Dr. Júlio; que o declarante chamou o Dr. Júlio pra 

conversar e informou a este que o imóvel era de um pessoal de 

Araputanga; que contou a história para Dr. Júlio; que o Declarante ligou 

para o “Arrudinha” e este foi ao encontro do Dr. Júlio para conversar, e 

que a partir de então o declarante não sabe informar o que foi resolvido; 

(...)” (Id. 13826737). Adonil Ferreira Douradinho, prestou as seguintes 

informações: “Que o declarante reside no local há 27 anos; que neste 

tempo, foi vizinho de integrantes da família Salomé; (...) que durante esse 

tempo, residia no local (terreno ao lado) uma pessoa (um rapaz) que tinha 

um restaurante; que depois, quem morou no local foi o João Arruda 

Salomé, irmão do Seu Alcides; que ele morou no imóvel uns 10 a 12 anos 

no local; que o Seu João deixou de morar no imóvel em virtude de 

problemas de saúde que culminaram com o seu falecimento; que após a 

morte do Seu João, o declarante cuidava do terreno; que quem pagou o 

declarante para limpar o terreno foi o Seu Alcides; (...) que um rapaz que 

trabalhava com o declarante passou a cuidar do terreno; que o rapaz se 

chamava Sebastião; (...) que o Sr. Alcides cuidava do imóvel; que após 

ele, o seu filho Arruda, passou a cuidar do imóvel; (...) que após a saída 

do Sr. João do imóvel em razão dos problemas de saúde, o imóvel passou 

a ter problemas com a entrada de usuários de drogas de modo que foi 

necessário a derrubada do imóvel, o que foi feito pelo declarante com 

autorização do Seu Arruda; que daí eram sendo feitas limpezas do imóvel 

para que não ocorresse este tipo de coisa; que o terreno era do Seu 

Alcides; que o Seu João morava no local; (...)” (id. 13826691). Em suma, 

verifica-se que no tocante à propriedade do imóvel – a qual não é objeto 

do feito, mas cabe a menção para fins de completa ilustração do caso – a 

mesma está em nome do réu/autor Júlio Bacovis o qual logrou o registro do 

bem mediante contato direto com a detentora do título de domínio do bem 

até então emitido pela Prefeitura, chamada de Maria Mercês. Maria Mercês 

não foi ouvida na justificação de ambos os processos, contudo, são 

uníssonas as partes quanto a assertiva exposta no parágrafo anterior. 

Ocorre que enquanto a Família Salomé aduz que a posse vem sendo 

exercida pelo de cujus Alcides Vidal Salomé há mais de 20 anos e que de 

forma abrupta e clandestina teria ocorrido a invasão do imóvel pelo 

Autor/Réu Julio Bacovis, este, por sua vez, aduz que, ao lado de sua 

esposa, adquiriu o imóvel em Maio/2017 e que desde então estaria 

exercendo a posse do bem, quando então, no mês de Junho/2017 teria 

sofrido a invasão pela parte contrária – sendo esta a causa de pedir 

deduzida na ação de reintegração de posse. Pois bem. Das oitivas 

realizadas e atento a prova documental encartada no processo, ressoa a 

conclusão do Juízo no sentido de que, ao menos em sede de cognição 

sumária, a posse provisória do imóvel deve ser franqueada à Família 

Salomé – sucessores do de cujus Alcides Salomé. Ocorre que 

testemunhas ouvidas nos dois processos – para fins de justificação – 

apontam que o autor/réu Júlio Bacovis efetuou a aquisição do imóvel 

diretamente com a detentora do título dominial, ignorando o fato de haver 

registros de IPTU em nome do autor/réu Alcides Salomé. Inclusive, houve a 

afirmativa da testemunha Francisco Chagas (corretor de imóveis) no 

sentido de que foi procurado inicialmente por um familiar do de cujus 

(Etelminio Arruda) o qual informara a intenção de alienar o imóvel, mas que 

precisava regularizar os documentos. Que em busca da regularização 

formal do imóvel teria descoberto na Prefeitura a existência de Título 

Provisório de domínio do imóvel em nome de Maria Mercês e que em 

contato com esta tomou conhecimento de que a mesma teria vendido o 
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imóvel ao de cujus Alcides, mas que este não lhe havia pago. Logo, teria 

informado acerca da existência do imóvel diretamente ao autor/réu Julio 

Bacovis, o qual, possuindo interesse em sua aquisição, “fechou negócio” 

diretamente com Maria Mercês, nada comunicando aos integrantes da 

Família Salomé. Veja-se então, que a situação jurídica pré-existente, qual 

seja, um negócio anterior de compra e venda do imóvel entre a titular do 

domínio do bem e o de cujus Alcides Salomé foi deliberadamente 

desconsiderada tanto pelo corretor de imóveis (testemunha) como pelo 

próprio autor/réu Julio Bacovis – veja que a testemunha declarou ter 

informado à Julio acerca da situação do imóvel, notadamente a vinculação 

preexistente, ainda que incerta naquele momento, entre Alcides Salomé e 

Maria Mercês no sentido da compra e venda precedente do imóvel. Não 

obstante, há testemunha que informou que o irmão do de cujus, mediante 

autorização deste, morou no imóvel por alguns anos, antes de padecer em 

razão de problemas de saúde. Também há informações testemunhais de 

que o de cujus cuidava do imóvel (vide depoimento de Adonil). Além do 

mais, outro corretor de imóveis o qual possui nome de José Elson, também 

informou ter sido procurado pelo filho do de cujus o qual informou-lhe a 

intenção de vender o imóvel, mas que o mesmo tinha a pendência de 

regularização de seus registros. Informou ainda que estava a procura de 

pessoas interessadas a compra-lo e que assumisse a obrigação de 

regularizar o registro do imóvel. Informou que Julio Bacovis havia 

externado interesse em adquirir o bem, mas que precisava de um período 

de 90 dias para levanta recursos para a aquisição, mas que passado o 

período, ao contrário de procura-lo para a aquisição, surgiu o autor/réu 

Julio, ostentando o título de propriedade do imóvel. Salientou ainda que ao 

descobrir a situação, chegou a alertar Julio no sentido de que o imóvel 

possuía dono, e que na falta de atitude deste, acabou por informar os 

familiares do de cujus acerca do fato, os quais foram a procura de Julio 

para tentar resolver a situação. Veja que das narrativas mencionadas, 

extrai-se que, em tese, o autor/réu Julio desconsiderou por completo os 

alertas e/ou informações no sentido de que o imóvel tinha relação jurídica 

pendente de formalização em favor do de cujus acabando por negociá-lo 

com a detentora de seu título provisório. Tais asserções, aliadas as 

provas documentais encartadas em anexo à inicial de MANUTENÇÃO DE 

POSSE, mormente os extratos de IPTU e faturas de consumo de energia 

elétrica, em nome de Alcides Salomé e João Arruda, sinalizam situação 

jurídica preexistente no sentido de que outra pessoa – que não a Maria 

Mercês – comportava-se como dono do imóvel. Vale dizer que o corretor 

de imóveis (Francisco), ouvido na justificação, o qual se declarou como 

intermediador da negociação do imóvel entre Julio Bacovis e Maria Mercês 

informou ter tomado conhecimento (mediante informação prestada por 

aquela senhora) de que o imóvel outrora já havia sido adquirido por 

Alcides Salomé, mas que este não teria pago o preço ajustado. Vale 

ressaltar ainda que o mesmo corretor afirmou em seu depoimento ter 

declarado tal situação à Julio Bacovis, mas que tal informação não serviu 

de empecilho para a negociação entre Julio e Maria. Além do mais, o 

mesmo corretor de imóveis declarou não ter tornado a procurar o filho do 

de cujus, que em momento anterior lhe havia procurado e externado a 

intenção de vender o imóvel, mas que necessitaria regularizá-lo. Por fim, 

ressalto que até o momento, o autor/réu Bacovis, não produziu prova 

pré-constituída, seja na ação de manutenção de posse ou na de 

reintegração de posse, no sentido a atestar a vinculação de fato de sua 

pessoa com o imóvel em questão, ou mesmo, demonstrar que havia 

vinculação de fato entre Maria Mercês e o imóvel ao tempo imediatamente 

anterior à negociação entabulada entre ambos – só há demonstração de 

atos praticados por ele a partir da aludida negociação. Neste cenário, ao 

menos neste momento, deve prevalecer então a prova pré-constituída 

apresentada pelo de cujus e seus sucessores que aliada aos 

depoimentos das testemunhas, percebe-se aparente vinculação de fato 

entre aqueles e o imóvel. Para tanto, devo lembrar que à Luz da Teoria 

Objetiva da posse, capitaneada por Ihering, deve ser considerado 

possuidor do imóvel aquele que desempenha e externa o comportamento 

de dono do imóvel. Nos comentários de Cristiano Vieira Sobral Pinto “A 

teoria objetiva, de Ihering, considera o animus já incluído no corpus, que 

significa conduta de dono. Esta pode ser analisada objetivamente, sem a 

necessidade de se pesquisar a intenção do agente. A posse, então, é a 

exteriorização do domínio (posse seria algo de valor menor do que a 

propriedade). Não há necessidade de ter contato físico com a coisa para 

ser considerado possuidor. O Código Civil brasileiro adotou tal teoria (art. 

1.196).” (DIREITO CIVIL SISTEMATIZADO. Editora Juspodivm:2017. Pág. 

687). Nessa toada, reverbero no sentido de que as provas até então 

produzidas externam objetivamente a aparência de dono do imóvel em 

favor do espólio de Alcides Salomé de modo que a proteção possessória, 

almejada por ambas as partes, deve ser atribuída ao aludido espólio. Com 

efeito, a conclusão provisória deste Juízo (em sede de cognição sumária) 

sem embargo da possibilidade de alteração da convicção após a 

instrução, é no sentido de conferir a tutela jurídica possessória ao espólio 

de Alcides Salomé de modo que lhe seja franqueada a proteção ao 

exercício da posse do imóvel em questão. Por decorrência, e pelas 

mesmas razões e fundamentos invocados acima, ficará INDEFERIDO o 

pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse demandada 

por Júlio Bacovis e esposa. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 560 do Código de Processo Civil, DEFIRO a pretensa ordem de 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do ESPÓLIO DE ALCIDES SALOMÉ; 

por outro lado, INDEFIRO o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE deduzida 

por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS. EXPEÇA-SE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em favor 

do espólio. Eis as deliberações seguintes em relação ao processo 

1003958-83.2017.8.11.0006: Considerando o resultado provisório em que 

reconhece a relação de fato entre o espólio e o imóvel, embora tenha sido 

anotado no despacho inicial que o prazo da defesa fluiria a partir da 

intimação da presente decisão, hei por bem sobrestar o prazo para o 

oferecimento da defesa a fim de conferir ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que neste prazo verifique a necessidade de emendar a inicial e 

nela fazer constar no polo passivo da ação o espólio de ALCIDES 

SALOMÉ. Findo o prazo, caso haja a emenda, promova a intimação dos 

representantes do espólio, através do Advogado constituído nos autos 

conexos, para que ofertem a defesa no prazo de 15 dias. Concomitante, 

acaso seja mantido no pólo passivo o réu Etelminio, intime-se o mesmo por 

meio de seu Advogado, para que também apresente a defesa. Após, 

retorne concluso. No tocante ao processo 1003874-82.2017.8.11.0006, 

são as seguintes determinações: Como já foi apresentada a contestação, 

fica a parte autora, intimada por meio de seu Advogado, para que no 

prazo de 15 dias apresente a impugnação (art. 350/351, ambos do CPC). 

Intimem-se. Cáceres/MT., 17 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR)
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JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)
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ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME REPRESENTANTE: IVONE PIRES 

SALOME, JOSE AECIO PIRES SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE 

SOUZA, CILENE PIRES SALOME ROSA, ALCIDES VIDAL SALOME FILHO, 

SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, HENRIQUE 

ARRUDA SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JULIO CESAR 

BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face 
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de ETELMINO DE ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há ação conexa tendo 

por objeto a pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, ajuizada por 

ALCIDES VIDAL SALOMÉ em face de JULIO CESAR BACOVIS. O objeto de 

ambas as ações é o mesmo, qual seja, o imóvel situado na Avenida Getúlio 

Vargas, Lote nº 08, Quadra n° 06, Bairro Vila Mariana, ao lado do imóvel n° 

1451, em Cáceres/MT, CEP: 78.200-000, objeto da matrícula de registro 

imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, nº. 8083, datado de 25 

de maio de 1980. Na ação de reintegração de posse, os autores deduzem 

as seguintes razões de fato: “(...)Referido bem fora adquirido pelos 

Autores neste ano de 2017, através do Contrato de Compra e Venda, com 

Dação em Pagamento e Cessão de Título Provisório de Domínio e Posse, 

firmado na data de 22 de maio, com a proprietária , onde os Promoventes 

Maria Mercês do Carmo pagaram, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), sendo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) materializado em um 

cheque, pré-datado para o dia 12 de julho de 2017 e o restante (R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais)) foi dado um veículo, marca Ford, 

modelo Focus FC Flex, ano/modelo 2013, placas OBA-1516, cor prata, o 

que se comprova pela cópia do contrato em anexo. Desde então os 

Autores mantém a posse e propriedade do referido bem, inclusive se 

responsabilizando pelo pagamento dos encargos tributários pertinentes ao 

imóvel, sendo que, neste particular, solicitaram a Autarquia Águas do 

Pantanal, o religamento do sistema de Água. (doc. em anexo ), conforme 

declaração anexa do corretor do negócio. Os Autores inclusive, 

adquiriram materiais para construção de um muro e um portão no imóvel, 

no valor total de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais), sendo R$ 

1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta) para compra de um portão de 

correr com fechadura e R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) com material 

de construção para o muro, para evitar que pessoas estranhas adentrem 

ao imóvel, bem como para mantê-lo limpo, evitando o acúmulo de lixos, 

eventualmente jogados no local, tudo de acordo com o Plano Diretor do 

Município de Cáceres/MT. Nesse comenos, os Autores contrataram um 

pedreiro e serventes para executar o serviço acima mencionado, 

oportunidade em que na data de 21 de junho de 2017, foram 

surpreendidos com uma ligação do requerido, que se identificou como 

sendo Advogado Arruda, e informou aquele imóvel foi adquirido por 

doação de seu PAI de nome Alcides Vidal Salomé, entretanto não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o alegado, sendo que 

no dia 22 de junho de 2017, esta pessoa (Sr. Arruda), acompanhada de 

outra identificada como Reginaldo, foram até o imóvel, pertencente aos 

Autores, e, chegando ali, impediram que o pedreiro e serventes 

continuassem a obra anteriormente contratada (construção do muro e 

portão), informando que dali não sairiam, invadiram o imóvel, derrubando 

as alvenarias e as colunas já construídas, e, ainda cercaram o imóvel com 

arame farpado, conforme comprova pela Declaração anexa do Senhor 

Lindomar Gonçalves. Para evitar um confronto pessoal com referidas 

pessoas, o que poderia culminar com agressões físicas e até um fato pior, 

o Autor Julio Cesar Bacovis, compareceu na Delegacia de Polícia desta 

cidade, para narrar os fatos ocorridos e pedir as providências legais 

cabíveis, no âmbito criminal, conforme BO anexo. Ressalta-se Excelência, 

que o Requerido não dispunha de nenhum documento hábil, comprovando 

de quem ele havia adquirido o imóvel em questão, demonstrando que 

estava realmente querendo ficar na posse do imóvel “no grito”, “na 

ameaça”, atos esses típicos de grileiros e posseiros de terras. Com o 

material fotográfico ora acostado, também se demonstra que os Autores 

foram impedidos de continuar a obra, ou seja, construir o muro e colocar 

um portão no imóvel, o que não pode ser tolerado! Demonstra-se, mais, 

que no situado endereço não havia ninguém morando no local, o que 

revela que o(s) invasor(es) não detinha a posse do imóvel em questão, o 

que revela que invadiu injustamente o imóvel pertencente aos Autores. Por 

tudo isso, não restou aos Autores outra alternativa senão buscar seus 

direitos por meio da presente Ação de Reintegração de Posse. Eis o 

resumo dos fatos.” Após tecer suas razões de fato e de direito, os 

autores na ação de reintegração de posse, ainda formularam os seguintes 

pedidos: “a) Seja deferida medida liminar de reintegração de posse no 

imóvel descrito no preâmbulo, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser 

cumprida por dois oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força 

policial e ordem de arrombamento. b) Requer, após cumprida a medida 

liminar em ensejo, a citação do Réu para, no prazo de cinco dias, 

querendo, contestar a ação (NCPC, art. 564); c) Pede, mais, sejam 

julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação, 

confirmando-se por definitivo a medida liminar antes conferida e 

reintegrando na posse os Autores, condenando a parte Ré a não fazer 

novas invasões, sob pena de pagamento de multa, por cada uma, no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais); c) pede, outrossim, seja o Requerido 

condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais, esses arbitrados no percentual de 20%(vinte por cento) 

sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º); d) entende os Autores 

que o resultado da demanda prescinde de produção de provas, tendo em 

conta a prova documental colacionada aos autos. Todavia, ressalva a 

mesma que, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, 

protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos 

admitidos, por mais especiais que sejam, sobretudo com a oitiva das 

testemunhas ora arroladas, perícia, depoimento pessoal do Promovido, o 

que desde já requer, sob pena de confissão.” Já na ação de 

MANUTENÇÃO DE POSSE os autores daquela demanda, deduziram as 

seguintes razões de fato: “... O requerente adquiriu o imóvel localizado na 

Avenida Getúlio Vargas, lote nº 08, quadra nº 06, Loteamento Vila 

Mariana, de sua proprietária Maria Mercês do Carmo, há mais de 20 (vinte) 

anos. Na época da referida aquisição, as partes entabularam contrato 

escrito, todavia tendo autor sido vítima de roubo em sua residência, o 

aludido documento também fora extraviado nesta ação criminosa, ocorrida 

há alguns anos. Desde então, o requerente vem mantendo a sua posse do 

referido imóvel, sem que houvesse a devida regularização documental 

junto ao Registro de Imóveis, em virtude de tratar-se de imóvel com título 

provisório emitido pelo Município à primeira proprietária, a qual após a 

referida venda se mudou desta cidade, tendo sido ignorado seu paradeiro 

até novembro do ano de 2016. No decorrer de todo esse tempo, um irmão 

do requerente residiu no local Sr. João Arruda Salomé, sendo que o 

mesmo faleceu em 2015. Os documentos em anexo, comprovam inclusive 

que a conta de energia elétrica da pequena residência que existia no local 

durante todo o período, era em nome do irmão do autor. Veja-se 

Excelência, o comprovante de quitação de energia elétrica do imóvel em 

nome do irmão do requerente, data o ano de 1991. JUNTA-SE AINDA, 

CÓPIA DO PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO REFERIDO 

ENDEREÇO, REALIZADO PELO IRMÃO DO AUTOR NA DATA DE 

29/07/1991. INDUBITAVELMENTE, A POSSE DO IMÓVEL É EXERCIDA HÁ 

MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. Como se não bastassem os documentos 

acima descritos, o relatório cadastral do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) demonstra que o referido imóvel, encontra-se com inscrição em 

nome do requerente, desde 1995. Existiam no local, duas pequenas 

casas, daí que lançados impostos a partir de 1995 (Cód. 5180) e 1996 

(Cód. 5181), sendo que ambas as edificações fazem parte do mesmo 

imóvel. Evidente a posse do imóvel por parte do requerente, sendo que 

externada pela ocupação gratuita que cedera a seu irmão. Informo que as 

duas casas existentes no local, como eram de madeira, foram demolidas 

após a morte do irmão do requerente, restando apenas seus alicerces, 

como se observa nas fotografias do imóvel. Repiso mais uma vez que o 

irmão do requerente residia no local, a título de comodato. Em que pese as 

inúmeras tentativas de regularização fundiária do local, tendo em vista que 

a vendedora se mudou da cidade de Cáceres, o requerente por meio de 

seus filhos, somente encontrou a família da então vendedora em meados 

de novembro do ano passado. É de bom alvitre mencionar, que após a 

morte do seu irmão, o requerente buscou a regularização fundiária do 

imóvel junto a vendedora, uma vez que desejava vende-lo posteriormente, 

até por causa de sua avançada idade. Através de seu filho Etelminio, o 

requerente pode efetuar conversas via WhatsApp, com a filha da 

vendedora Sra. Marlene Mercês (Anexos – Celular nº: (27) 99945-6856), 

onde tratou detalhes da regularização necessária, sendo informado pela 

mesma que sua mãe se encontrava internada, impossibilitada naquele 

momento de assinar a documentação, de modo que posteriormente a 

mesma entraria em contato com o requerente por meio de seu filho, para 

que toda a documentação necessária fosse regularizada. Ocorre que 

para a surpresa do requerente, foi informado na data de 21 de junho de 

2017, o referido imóvel foi invadido (turbado) pelo requerido, que 

ignorando posse do requerente há mais de 20 (vinte) anos, iniciou a 

construção de um muro no referido local, conforme imagens anexas. 

Cumpre ressaltar que o requerente por meio de seu filho, entrou em 

contato com o requerido, todavia este, mesmo sabendo que haviam 

pessoas na posse do imóvel, insistiu em permanecer com a turbação ora 

mencionada. A situação fática aqui descrita é tão cristalina, que poderá o 

juízo ouvir, se achar por bem vizinhos do imóvel, os quais conhecem a 

situação do mesmo, consolidada há vários anos ao requerente. Ressalto 

ainda, que o requerente é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, 

os quais enfrenta há anos, tendo nesta data a idade de 89 anos. Este 
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Juízo, deve coibir a ilegal medida tomada pelo requerido, que a seu prazer, 

realiza verdadeira invasão de imóvel com posse alheia. Os documentos 

aqui juntados não deixam nenhuma dúvida. A posse mansa e pacífica, 

está consolidada há vários anos, inclusive com registro nos cadastros da 

Prefeitura do Município de Cáceres. Os documentos comprovam 

inequivocamente que o requerente é possuidor do imóvel há muitos anos, 

sendo que o comprou da pessoa que detinha o título provisório concedido 

pelo Município de Cáceres. Tanto é verdade, que se junta a estes autos as 

conversas entabuladas entre o filho do autor e a filha da primeira 

proprietária, no sentido de regularizar a situação do imóvel. Portanto, ante 

a prova cabal trazida aos autos acerca da posse do imóvel, esta deve ser 

mantida, e preservada da turbação que sofre atualmente.” Após deduzir 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) Defira 

medida liminar de manutenção de posse no imóvel descrito nesta peça 

inaugural, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser cumprida por dois 

oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força policial e ordem de 

arrombamento, nos termos do art. 562 do CPC, determinando ainda que 

seja desobstruída a frente do imóvel, com a consequente derrubada do 

alicerce do muro que iniciou a turbação. Requer ainda a imposição de 

multa cominatória diária, em caso de novas turbações realizadas pelo 

requerido. b) Requer, após cumprida a medida liminar em ensejo, a citação 

do requerido para, no prazo legal, querendo, contestar a ação. c) No 

mérito, requer a total procedência da ação para confirmar a medida liminar, 

se deferida, com a determinação de manutenção da posse. d) Requer, 

outrossim, seja o requerido seja condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas processuais, esses arbitrados no percentual de 

20%(vinte por cento) sobre o valor da causa. e) Requer a produção de 

todo meio de prova em direito admitido, em especial provas periciais, 

documentais e testemunhais, bem como o depoimento pessoal do 

requerido sob pena de confissão.” A fim de colher maiores subsídios para 

a deliberação quanto os pedidos liminares, o Juízo designou audiência de 

justificação. As audiências já foram realizadas e o conteúdo encontra-se 

inserido na plataforma PJE, vinculado aos respectivos processos. As 

respectivas iniciais também vieram acompanhadas de documentos. Na 

ação de manutenção de posse, houve o falecimento do autor, razão da 

qual foi promovida a sucessão processual (id. 11673959) a qual foi 

deferida (id. 13405213). Não obstante, também na ação de manutenção de 

posse, já foi protocolada a contestação (id. 13866924). Na oportunidade, o 

réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, na medida em que pelas 

asserções contidas na inicial, bem como pelos depoimentos apresentados, 

em tese, segundo o réu, a posse teria sido exercida pelo falecido João 

Arruda de modo que Alcides não seria legitimado a demandar. Quanto a 

matéria de fundo, teceu as seguintes considerações em enfrentamento 

das asserções contidas na inicial: Em maio de 2017 o réu foi contratado 

por Ruitenaldo Silva Souza para elaborar um contrato de compromisso de 

compra-e-venda tendo por objeto o imóvel referido nesta ação, figurando 

como vendedora a Sra. Maria Mercês do Carmo. Todas as referências 

sobre o imóvel, preço e condições de pagamento foram fornecidos pelo 

Corretor de Imóveis, FRANCISCO CHAGAS DA COSTA que na ocasião 

informou também que havia sido procurado por ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOMÉ, filho do ora autor, que pretendia vender o imóvel, mas não 

possuía posse nem tampouco documento hábil para transferir a 

propriedade. Embora elaborado o contrato, o promitente comprador 

RUITENALDO desistiu do negócio alegando dificuldade para honrar o 

compromisso porquanto havia assumido outros compromissos financeiros. 

Passados aproximadamente trinta dias da desistência do negócio por 

Ruitenaldo, o mesmo Corretor de Imóveis, Sr. Francisco Chagas da Costa, 

ofereceu ao réu o imóvel em questão nas mesmas condições de 

pagamento. Assim é que verificada toda a documentação e principalmente 

as condições fáticas quanto à eventual existência de possuidor no imóvel 

as partes celebraram o contrato que serviu ao réu e sua esposa de 

documento hábil para obtenção do título de domínio definitivo junto à 

Prefeitura Municipal desta cidade e posterior registro imobiliário. Enfim, o 

réu comprou o imóvel e registrou-o no 1º Ofício Notarial e Registral de 

Cáceres. Somente a partir da expedição do título de domínio definitivo e 

levá-lo a registro é que o réu imitiu-se na posse e iniciou e terminou a 

limpeza do imóvel para, em seguida, iniciar a construção de muro na parte 

do imóvel que faz frente para a Av. Getúlio Vargas. Com efeito, a 

construção do muro apenas foi iniciada mas não terminada porque 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ, filho do autor, em companhia de dois 

“funcionários” esbulharam a posse que vinha sendo exercida pelo 

réu/proprietário há oito dias aproximadamente sendo certo que o 

esbulhador demoliu a parte construída do muro para colocar alguns 

palanques. É importante afirmar que ainda na fase de elaboração do 

compromisso de compra-e-venda o réu verificou junto à Prefeitura de 

Cáceres que o IPTU incidente sobre o imóvel realmente estava lançado em 

nome do autor, entretanto, este há muitos anos não pagava imposto 

predial cuja dívida acumulada e executada judicialmente girava em torno de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais) que foi assumida integralmente pelo réu. 

Com efeito, ao adquirir o imóvel o ora réu assumiu o compromisso de quitar 

quaisquer débitos junto à Prefeitura de Cáceres. O réu verificou ainda em 

sua pesquisa que o imóvel havia sido habitado por JOÃO SALOMÉ que já 

em idade avançada foi levado por filho ou filhos para residir em algum 

lugar do norte ou nordeste do país e por lá faleceu provavelmente em 

2014. Em resumo, o réu imitiu-se na posse do imóvel exercendo seus 

direitos que o direito de propriedade lhe confere, quais sejam: usar, gozar 

e livremente dispor sem precisar valer-se de atos de turbação e muito 

menos de esbulho eis que, conforme dito antes, o imóvel estava vazio e 

em autênticoestado de abandono fato que motivou o réu a adquirir da 

verdadeira detentora do Título de Domínio até então provisório. De modo 

que durante todo o período que o imóvel foi ocupado por JOÃO SALOMÉ 

não gerou para ele nenhum direito à usucapião ou qualquer outro direito de 

propriedade porquanto o TITULO DE DOMINIO PROVISÓRIO foi outorgado a 

MARIA DO CARMO MERCÊS permanecendo a propriedade ao Poder 

Público até a expedição do Título de Domínio Definitivo em favor de JÚLIO 

CESAR BACOVIS e sua cônjuge. Com a morte de JOÃO DE ARRUDA 

SALOMÉ, eventuais direitos de posse ou mesmo de propriedade a ele 

pertencentes, o que se argumenta apenas por argumentar, seriam 

transmitidos aos filhos e ou/sucessores. Ocorrido o esbulho praticado por 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ contra JULIO CESAR BACOVIS e sua 

cônjuge estes imediatamente promoveram a respectiva ação de 

reintegração de posse que gerou a prevenção desse juízo (PJE processo 

1003958-83.2017.8.11.0006). Como se vê, meritíssimo juiz, é preciso 

atentar-se para importantes fatos: Primeiro, que o réu JULIO CESAR 

BACOVIS, adquiriu a propriedade por meio de TITULO DEFINITIVO DE 

DOMINIO PLENO concedido pelo Poder Publico Municipal (PREFEITURA 

MUNICIPAL) após pagar pelo imóvel à detentora de TITULO DE DOMINIO 

PROVISÓRIO, Sra. Maria Mercês do Carmo e assumir o débito, repita-se 

executado judicialmente no Forum de Cáceres. Segundo, que o réu JULIO 

CESAR BACOVIS imitiu-se na posse exercendo seu direito de 

propriedade, é bom repetir sem molestar ou esbulhar a posse de quem 

quer que seja eis que o imóvel estava vazio . Terceiro, que ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOMÉ, filho do autor desta possessória, sem qualquer título 

de propriedade ou posse, esbulhou a posse legalmente exercida por 

JÚLIO. Quarto, que a exemplo do filho, o ora autor ALCIDES VIDAL 

SALOMÉ também alega exercício de posse e suposta turbação, 

entretanto, nem um nem outro provou a posse. Quinto, que ALCIDES alega 

(ou), porém, não prova absolutamente nada acerca de uma suposta 

aquisição da propriedade dada em comodato ao seu irmão JOÃO 

SALOMÉ, o último morador no imóvel. Enfim, os fatos alegados pelo autor 

não restaram provados, a começar pela aquisição do imóvel mediante 

contrato de compromisso de compra-e-venda entabulado com MARIA 

MERCÊS DO CARMO posterior extravio após uma invasão/roubo em sua 

propriedade. O fato é que nem ao menos juntou registro do suposto roubo, 

não mencionou data, etc. etc. E não provou absolutamente nada contra o 

réu relativamente ao cometimento de atos de turbação pelo réu/proprietário 

JULIO CESAR BACOVIS. Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o acolhimento da preliminar como forma de extinguir o processo 

sem resolução de mérito; e no mérito, requereu a improcedência da ação. 

Com a contestação, vieram documentos. É a síntese do necessário. Dada 

a identidade quanto aos objetos das demandas, passo a apreciá-las 

conjuntamente num único ato, mormente por estar em ambas pendente a 

análise do pedido de tutela de urgência (reintegração de posse x 

manutenção de posse. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA 

CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face de ETELMINO DE 

ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há ação conexa tendo por objeto a 

pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, ajuizada por ALCIDES VIDAL 

SALOMÉ em face de JULIO CESAR BACOVIS. No que toca isoladamente a 

ação de MANUTENÇÃO DE POSSE, houve preliminar suscitada pelo réu no 

sentido de que o autor carecia de legitimidade ativa para a ação. Ocorre 

que a questão da legitimidade, neste caso, está intimamente ligada ao 

mérito de modo que seus argumentos deverão ser apreciados no momento 

da sentença. Ademais, este Juízo tem seguido a orientação jurisprudencial 
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do Superior Tribunal de Justiça, no qual se tem reconhecido a teoria da 

asserção como modo de apuração das condições da ação a fim de que 

tais sejam apuradas desde logo no ajuizamento da ação. No caso, como 

da verificação da inicial, houveram asserções suficientes à vincular a 

parte autora ao pedido e causa de pedir, necessário então que a ação 

caminhe até a sentença e lá seja apreciado o mérito. Vale a ressalva de 

que à luz da referida teoria, acaso ao cabo da instrução seja constatada a 

falta de qualquer das condições da ação, como o Juízo já terá se 

deparado com todo o lastro probatório produzido no processo, será então 

o caso de improcedência da ação e não sua extinção sem resolução de 

mérito. Assim sendo, à luz da teoria da asserção, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Passo ao exame dos pedidos de tutela de urgência: 

Deve o Juízo neste momento se posicionar quanto a deliberação provisória 

relativa a posse do imóvel de modo que em sendo deferido o pedido de 

reintegração de posse, do contrário resultará a deliberação no tocante ao 

pedido de manutenção de posse, e vice-versa. Nesse sentido, lembro que: 

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Sobre o dispositivo, comenta 

DANIEL AMORIM: “A tutela da posse desenvolve-se por meio de três 

diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: 

reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 

Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza 

petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento 

especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor 

doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor 

contra um fato que ofensa a sua posse, de forma que são excluídas, do 

âmbito das ações possessórias, as demandas em que se alegue a 

existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a 

imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. Os embargos de 

terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa deriva de ato judicial, 

o que é suficiente para a distinção entre essa ação e as ações 

possessórias.” (Novo CPC comentado. Editora Juspodivm: 2016. Página: 

988). Fato é que controvertem as partes quanto a relação de fato entre 

elas e o imóvel de maneira tal a ser apurada a configuração da proteção 

jurídica ao instituto da posse. Pois bem. Em sede de audiência de 

justificação, foram colhidos os depoimentos adiante expostos de maneira 

resumida e transcritos na terceira pessoa do tempo verbal. Eis os 

depoimentos de ambos os processos: Depoimentos processo n. 

1003958-83.2017.8.11.0006 Francisco Chagas da Costa, declarou que: 

“que a negociação ocorreu em Maio; Que a Dona Maria Mercês do Carmo 

havia autorizado a venda do imóvel pelo declarante; que o imóvel tinha um 

“título provisório” em nome de Maria Mercês; que indo na Prefeitura, 

constatou-se que o imóvel estava no nome dela; que quando mostrou o 

imóvel ao Júlio não havia ninguém no local, pois não havia casa 

construída; que a transação ocorreu mediante a entrega de um carro pelo 

valor de R$40.000,00; que também foi pago o valor de R$12.000,00 e 

ainda foram assumidos os custos de IPTU; (...) que o declarante viu sendo 

levantado um muro e que não foi terminado; que não sabe dizer até qual 

altura foi construído e se alguém derrubou; (...) que o declarante começou 

a negociar com o Júlio em Maio/2017; que o declarante não comentou com 

o Etelmínio Arruda que iria vender o imóvel à outra pessoa, pois descobriu 

na Prefeitura que o imóvel estaria em nome de Maria Mercês na condição 

de proprietária; (...) que quando o Etelmínio procurou o declarante, aquele 

informou que não tinha o documento do imóvel e que não localizava “a 

mulher”; que a proprietária do imóvel informou ao declarante que havia 

vendido o imóvel ao Alcides mas que não tinha recebido; que comentou 

isso ao Sr. Júlio; que o Júlio foi quem retirou as guias de IPTU para 

pagamento na PREFEITURA; que foram juntos para retirar as guias; que o 

contrato já havia sido realizado; (...) antes de fechar o negócio, foi 

verificado na Prefeitura se havia débitos relativos a IPTU; (...) que o 

declarante trabalha como corretor de imóveis há 05 ou 06 anos; (...) que o 

Etelminio havia procurado o declarante com o interesse de vender o 

terreno; que o mesmo tinha dificuldades para fornecer os documentos do 

imóvel; que então o declarante realizando pesquisas, descobriu a 

Proprietária do imóvel; que o declarante não voltou a falar com o Etelmínio, 

pois descobriu que a Maria Mercês seria a proprietária; que quando o 

declarante procurou o Júlio para vender o imóvel, lhe informou a situação 

do imóvel; (...) que o declarante não sabe dizer que alguém cuidava do 

terreno à pedido de Maria Mercês; (...) que quem antes morava no imóvel 

era a pessoa por nome de João, tio do Arruda; que não sabe dizer até 

quando o João morou no local(...)” (id. 11681894). Lindomar Gonçalves 

prestou as seguintes informações: “que o Dr. Julio lhe contratou em 

meados de Julho; que primeiramente foi contratado para fazer a limpeza 

do terreno; que na parte da limpeza trabalhou por 4 dias; que 

posteriormente foi contratado para fazer um muro à frente do imóvel; (...) 

que o Sr. Etelmínio chegou no local perguntando sobre à ordem de quem o 

declarante e seus companheiros estariam trabalhando no local; que o 

declarante respondeu que havia sido contratado pelo Dr. Júlio; que o 

Etelmínio chegou acompanhado de outra pessoa, o qual colocou o carro 

que estavam, no interior do imóvel; (...) que eles não proferiram ameaça, 

mas apenas pediram para parar a obra; (...) que no local não havia certa e 

que o declarante demorou 4 dias para limpar o imóvel; (...) que fazendo o 

“muro” o declarante trabalhou por 2 dias; que no local tinha um “piso” muito 

antigo; que no interior do imóvel havia uma “capotinha” de veículo; 

PROCESSO n. 1003874-82.2017.8.11.0006 José Elson Pires de Souza, 

declarou o seguinte: “que o declarante foi procurado por um dos filhos de 

Alcides para negociar o imóvel objeto da ação; que o filho era conhecido 

como “Arrudinha”; (...) que a intenção era a de regularizar o imóvel; que foi 

passado ao declarante a informação de que o pai do “Arrudinha” tinha os 

documentos do imóvel, mas que foram extraviados; que nesse período 

começou a procurar pessoas que tinham intenção em comprar o imóvel; 

(...) que o declarante também começou a ofertar o imóvel à venda e que 

assumisse a responsabilidade para regularizar a situação do imóvel; que o 

declarante encontrou o Dr. Júlio, que demonstrou interesse em adquirir o 

imóvel naquelas condições, mas que precisava de alguns dias para ter 

condições de pagar o preço pelo imóvel; (...) que após 90 dias o Júlio 

apareceu com o documento; que o declarante esteve no imóvel em 

Maio/2017; que no local percebeu que estavam edificando um “Muro”; que 

também foi informado ao declarante que a edificação estava sendo 

realizada à pedido do Dr. Júlio; que o declarante chamou o Dr. Júlio pra 

conversar e informou a este que o imóvel era de um pessoal de 

Araputanga; que contou a história para Dr. Júlio; que o Declarante ligou 

para o “Arrudinha” e este foi ao encontro do Dr. Júlio para conversar, e 

que a partir de então o declarante não sabe informar o que foi resolvido; 

(...)” (Id. 13826737). Adonil Ferreira Douradinho, prestou as seguintes 

informações: “Que o declarante reside no local há 27 anos; que neste 

tempo, foi vizinho de integrantes da família Salomé; (...) que durante esse 

tempo, residia no local (terreno ao lado) uma pessoa (um rapaz) que tinha 

um restaurante; que depois, quem morou no local foi o João Arruda 

Salomé, irmão do Seu Alcides; que ele morou no imóvel uns 10 a 12 anos 

no local; que o Seu João deixou de morar no imóvel em virtude de 

problemas de saúde que culminaram com o seu falecimento; que após a 

morte do Seu João, o declarante cuidava do terreno; que quem pagou o 

declarante para limpar o terreno foi o Seu Alcides; (...) que um rapaz que 

trabalhava com o declarante passou a cuidar do terreno; que o rapaz se 

chamava Sebastião; (...) que o Sr. Alcides cuidava do imóvel; que após 

ele, o seu filho Arruda, passou a cuidar do imóvel; (...) que após a saída 

do Sr. João do imóvel em razão dos problemas de saúde, o imóvel passou 

a ter problemas com a entrada de usuários de drogas de modo que foi 

necessário a derrubada do imóvel, o que foi feito pelo declarante com 

autorização do Seu Arruda; que daí eram sendo feitas limpezas do imóvel 

para que não ocorresse este tipo de coisa; que o terreno era do Seu 

Alcides; que o Seu João morava no local; (...)” (id. 13826691). Em suma, 

verifica-se que no tocante à propriedade do imóvel – a qual não é objeto 

do feito, mas cabe a menção para fins de completa ilustração do caso – a 

mesma está em nome do réu/autor Júlio Bacovis o qual logrou o registro do 

bem mediante contato direto com a detentora do título de domínio do bem 

até então emitido pela Prefeitura, chamada de Maria Mercês. Maria Mercês 

não foi ouvida na justificação de ambos os processos, contudo, são 

uníssonas as partes quanto a assertiva exposta no parágrafo anterior. 

Ocorre que enquanto a Família Salomé aduz que a posse vem sendo 

exercida pelo de cujus Alcides Vidal Salomé há mais de 20 anos e que de 

forma abrupta e clandestina teria ocorrido a invasão do imóvel pelo 

Autor/Réu Julio Bacovis, este, por sua vez, aduz que, ao lado de sua 

esposa, adquiriu o imóvel em Maio/2017 e que desde então estaria 

exercendo a posse do bem, quando então, no mês de Junho/2017 teria 

sofrido a invasão pela parte contrária – sendo esta a causa de pedir 

deduzida na ação de reintegração de posse. Pois bem. Das oitivas 

realizadas e atento a prova documental encartada no processo, ressoa a 

conclusão do Juízo no sentido de que, ao menos em sede de cognição 

sumária, a posse provisória do imóvel deve ser franqueada à Família 

Salomé – sucessores do de cujus Alcides Salomé. Ocorre que 

testemunhas ouvidas nos dois processos – para fins de justificação – 

apontam que o autor/réu Júlio Bacovis efetuou a aquisição do imóvel 
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diretamente com a detentora do título dominial, ignorando o fato de haver 

registros de IPTU em nome do autor/réu Alcides Salomé. Inclusive, houve a 

afirmativa da testemunha Francisco Chagas (corretor de imóveis) no 

sentido de que foi procurado inicialmente por um familiar do de cujus 

(Etelminio Arruda) o qual informara a intenção de alienar o imóvel, mas que 

precisava regularizar os documentos. Que em busca da regularização 

formal do imóvel teria descoberto na Prefeitura a existência de Título 

Provisório de domínio do imóvel em nome de Maria Mercês e que em 

contato com esta tomou conhecimento de que a mesma teria vendido o 

imóvel ao de cujus Alcides, mas que este não lhe havia pago. Logo, teria 

informado acerca da existência do imóvel diretamente ao autor/réu Julio 

Bacovis, o qual, possuindo interesse em sua aquisição, “fechou negócio” 

diretamente com Maria Mercês, nada comunicando aos integrantes da 

Família Salomé. Veja-se então, que a situação jurídica pré-existente, qual 

seja, um negócio anterior de compra e venda do imóvel entre a titular do 

domínio do bem e o de cujus Alcides Salomé foi deliberadamente 

desconsiderada tanto pelo corretor de imóveis (testemunha) como pelo 

próprio autor/réu Julio Bacovis – veja que a testemunha declarou ter 

informado à Julio acerca da situação do imóvel, notadamente a vinculação 

preexistente, ainda que incerta naquele momento, entre Alcides Salomé e 

Maria Mercês no sentido da compra e venda precedente do imóvel. Não 

obstante, há testemunha que informou que o irmão do de cujus, mediante 

autorização deste, morou no imóvel por alguns anos, antes de padecer em 

razão de problemas de saúde. Também há informações testemunhais de 

que o de cujus cuidava do imóvel (vide depoimento de Adonil). Além do 

mais, outro corretor de imóveis o qual possui nome de José Elson, também 

informou ter sido procurado pelo filho do de cujus o qual informou-lhe a 

intenção de vender o imóvel, mas que o mesmo tinha a pendência de 

regularização de seus registros. Informou ainda que estava a procura de 

pessoas interessadas a compra-lo e que assumisse a obrigação de 

regularizar o registro do imóvel. Informou que Julio Bacovis havia 

externado interesse em adquirir o bem, mas que precisava de um período 

de 90 dias para levanta recursos para a aquisição, mas que passado o 

período, ao contrário de procura-lo para a aquisição, surgiu o autor/réu 

Julio, ostentando o título de propriedade do imóvel. Salientou ainda que ao 

descobrir a situação, chegou a alertar Julio no sentido de que o imóvel 

possuía dono, e que na falta de atitude deste, acabou por informar os 

familiares do de cujus acerca do fato, os quais foram a procura de Julio 

para tentar resolver a situação. Veja que das narrativas mencionadas, 

extrai-se que, em tese, o autor/réu Julio desconsiderou por completo os 

alertas e/ou informações no sentido de que o imóvel tinha relação jurídica 

pendente de formalização em favor do de cujus acabando por negociá-lo 

com a detentora de seu título provisório. Tais asserções, aliadas as 

provas documentais encartadas em anexo à inicial de MANUTENÇÃO DE 

POSSE, mormente os extratos de IPTU e faturas de consumo de energia 

elétrica, em nome de Alcides Salomé e João Arruda, sinalizam situação 

jurídica preexistente no sentido de que outra pessoa – que não a Maria 

Mercês – comportava-se como dono do imóvel. Vale dizer que o corretor 

de imóveis (Francisco), ouvido na justificação, o qual se declarou como 

intermediador da negociação do imóvel entre Julio Bacovis e Maria Mercês 

informou ter tomado conhecimento (mediante informação prestada por 

aquela senhora) de que o imóvel outrora já havia sido adquirido por 

Alcides Salomé, mas que este não teria pago o preço ajustado. Vale 

ressaltar ainda que o mesmo corretor afirmou em seu depoimento ter 

declarado tal situação à Julio Bacovis, mas que tal informação não serviu 

de empecilho para a negociação entre Julio e Maria. Além do mais, o 

mesmo corretor de imóveis declarou não ter tornado a procurar o filho do 

de cujus, que em momento anterior lhe havia procurado e externado a 

intenção de vender o imóvel, mas que necessitaria regularizá-lo. Por fim, 

ressalto que até o momento, o autor/réu Bacovis, não produziu prova 

pré-constituída, seja na ação de manutenção de posse ou na de 

reintegração de posse, no sentido a atestar a vinculação de fato de sua 

pessoa com o imóvel em questão, ou mesmo, demonstrar que havia 

vinculação de fato entre Maria Mercês e o imóvel ao tempo imediatamente 

anterior à negociação entabulada entre ambos – só há demonstração de 

atos praticados por ele a partir da aludida negociação. Neste cenário, ao 

menos neste momento, deve prevalecer então a prova pré-constituída 

apresentada pelo de cujus e seus sucessores que aliada aos 

depoimentos das testemunhas, percebe-se aparente vinculação de fato 

entre aqueles e o imóvel. Para tanto, devo lembrar que à Luz da Teoria 

Objetiva da posse, capitaneada por Ihering, deve ser considerado 

possuidor do imóvel aquele que desempenha e externa o comportamento 

de dono do imóvel. Nos comentários de Cristiano Vieira Sobral Pinto “A 

teoria objetiva, de Ihering, considera o animus já incluído no corpus, que 

significa conduta de dono. Esta pode ser analisada objetivamente, sem a 

necessidade de se pesquisar a intenção do agente. A posse, então, é a 

exteriorização do domínio (posse seria algo de valor menor do que a 

propriedade). Não há necessidade de ter contato físico com a coisa para 

ser considerado possuidor. O Código Civil brasileiro adotou tal teoria (art. 

1.196).” (DIREITO CIVIL SISTEMATIZADO. Editora Juspodivm:2017. Pág. 

687). Nessa toada, reverbero no sentido de que as provas até então 

produzidas externam objetivamente a aparência de dono do imóvel em 

favor do espólio de Alcides Salomé de modo que a proteção possessória, 

almejada por ambas as partes, deve ser atribuída ao aludido espólio. Com 

efeito, a conclusão provisória deste Juízo (em sede de cognição sumária) 

sem embargo da possibilidade de alteração da convicção após a 

instrução, é no sentido de conferir a tutela jurídica possessória ao espólio 

de Alcides Salomé de modo que lhe seja franqueada a proteção ao 

exercício da posse do imóvel em questão. Por decorrência, e pelas 

mesmas razões e fundamentos invocados acima, ficará INDEFERIDO o 

pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse demandada 

por Júlio Bacovis e esposa. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 560 do Código de Processo Civil, DEFIRO a pretensa ordem de 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do ESPÓLIO DE ALCIDES SALOMÉ; 

por outro lado, INDEFIRO o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE deduzida 

por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS. EXPEÇA-SE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em favor 

do espólio. Eis as deliberações seguintes em relação ao processo 

1003958-83.2017.8.11.0006: Considerando o resultado provisório em que 

reconhece a relação de fato entre o espólio e o imóvel, embora tenha sido 

anotado no despacho inicial que o prazo da defesa fluiria a partir da 

intimação da presente decisão, hei por bem sobrestar o prazo para o 

oferecimento da defesa a fim de conferir ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que neste prazo verifique a necessidade de emendar a inicial e 

nela fazer constar no polo passivo da ação o espólio de ALCIDES 

SALOMÉ. Findo o prazo, caso haja a emenda, promova a intimação dos 

representantes do espólio, através do Advogado constituído nos autos 

conexos, para que ofertem a defesa no prazo de 15 dias. Concomitante, 

acaso seja mantido no pólo passivo o réu Etelminio, intime-se o mesmo por 

meio de seu Advogado, para que também apresente a defesa. Após, 

retorne concluso. No tocante ao processo 1003874-82.2017.8.11.0006, 

são as seguintes determinações: Como já foi apresentada a contestação, 

fica a parte autora, intimada por meio de seu Advogado, para que no 

prazo de 15 dias apresente a impugnação (art. 350/351, ambos do CPC). 

Intimem-se. Cáceres/MT., 17 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR)

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003958-83.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JULIO CESAR BACOVIS, MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS RÉU: ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JULIO 

CESAR BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS 

em face de ETELMINO DE ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há ação 

conexa tendo por objeto a pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, 

ajuizada por ALCIDES VIDAL SALOMÉ em face de JULIO CESAR 

BACOVIS. O objeto de ambas as ações é o mesmo, qual seja, o imóvel 

situado na Avenida Getúlio Vargas, Lote nº 08, Quadra n° 06, Bairro Vila 

Mariana, ao lado do imóvel n° 1451, em Cáceres/MT, CEP: 78.200-000, 

objeto da matrícula de registro imobiliário junto à Prefeitura Municipal de 

Cáceres, nº. 8083, datado de 25 de maio de 1980. Na ação de 
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reintegração de posse, os autores deduzem as seguintes razões de fato: 

“(...)Referido bem fora adquirido pelos Autores neste ano de 2017, 

através do Contrato de Compra e Venda, com Dação em Pagamento e 

Cessão de Título Provisório de Domínio e Posse, firmado na data de 22 de 

maio, com a proprietária , onde os Promoventes Maria Mercês do Carmo 

pagaram, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) materializado em um cheque, pré-datado 

para o dia 12 de julho de 2017 e o restante (R$ 34.000,00 (trinta e quatro 

mil reais)) foi dado um veículo, marca Ford, modelo Focus FC Flex, 

ano/modelo 2013, placas OBA-1516, cor prata, o que se comprova pela 

cópia do contrato em anexo. Desde então os Autores mantém a posse e 

propriedade do referido bem, inclusive se responsabilizando pelo 

pagamento dos encargos tributários pertinentes ao imóvel, sendo que, 

neste particular, solicitaram a Autarquia Águas do Pantanal, o religamento 

do sistema de Água. (doc. em anexo ), conforme declaração anexa do 

corretor do negócio. Os Autores inclusive, adquiriram materiais para 

construção de um muro e um portão no imóvel, no valor total de R$ 

3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais), sendo R$ 1.550,00 (um mil 

quinhentos e cinquenta) para compra de um portão de correr com 

fechadura e R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) com material de 

construção para o muro, para evitar que pessoas estranhas adentrem ao 

imóvel, bem como para mantê-lo limpo, evitando o acúmulo de lixos, 

eventualmente jogados no local, tudo de acordo com o Plano Diretor do 

Município de Cáceres/MT. Nesse comenos, os Autores contrataram um 

pedreiro e serventes para executar o serviço acima mencionado, 

oportunidade em que na data de 21 de junho de 2017, foram 

surpreendidos com uma ligação do requerido, que se identificou como 

sendo Advogado Arruda, e informou aquele imóvel foi adquirido por 

doação de seu PAI de nome Alcides Vidal Salomé, entretanto não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o alegado, sendo que 

no dia 22 de junho de 2017, esta pessoa (Sr. Arruda), acompanhada de 

outra identificada como Reginaldo, foram até o imóvel, pertencente aos 

Autores, e, chegando ali, impediram que o pedreiro e serventes 

continuassem a obra anteriormente contratada (construção do muro e 

portão), informando que dali não sairiam, invadiram o imóvel, derrubando 

as alvenarias e as colunas já construídas, e, ainda cercaram o imóvel com 

arame farpado, conforme comprova pela Declaração anexa do Senhor 

Lindomar Gonçalves. Para evitar um confronto pessoal com referidas 

pessoas, o que poderia culminar com agressões físicas e até um fato pior, 

o Autor Julio Cesar Bacovis, compareceu na Delegacia de Polícia desta 

cidade, para narrar os fatos ocorridos e pedir as providências legais 

cabíveis, no âmbito criminal, conforme BO anexo. Ressalta-se Excelência, 

que o Requerido não dispunha de nenhum documento hábil, comprovando 

de quem ele havia adquirido o imóvel em questão, demonstrando que 

estava realmente querendo ficar na posse do imóvel “no grito”, “na 

ameaça”, atos esses típicos de grileiros e posseiros de terras. Com o 

material fotográfico ora acostado, também se demonstra que os Autores 

foram impedidos de continuar a obra, ou seja, construir o muro e colocar 

um portão no imóvel, o que não pode ser tolerado! Demonstra-se, mais, 

que no situado endereço não havia ninguém morando no local, o que 

revela que o(s) invasor(es) não detinha a posse do imóvel em questão, o 

que revela que invadiu injustamente o imóvel pertencente aos Autores. Por 

tudo isso, não restou aos Autores outra alternativa senão buscar seus 

direitos por meio da presente Ação de Reintegração de Posse. Eis o 

resumo dos fatos.” Após tecer suas razões de fato e de direito, os 

autores na ação de reintegração de posse, ainda formularam os seguintes 

pedidos: “a) Seja deferida medida liminar de reintegração de posse no 

imóvel descrito no preâmbulo, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser 

cumprida por dois oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força 

policial e ordem de arrombamento. b) Requer, após cumprida a medida 

liminar em ensejo, a citação do Réu para, no prazo de cinco dias, 

querendo, contestar a ação (NCPC, art. 564); c) Pede, mais, sejam 

julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação, 

confirmando-se por definitivo a medida liminar antes conferida e 

reintegrando na posse os Autores, condenando a parte Ré a não fazer 

novas invasões, sob pena de pagamento de multa, por cada uma, no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais); c) pede, outrossim, seja o Requerido 

condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais, esses arbitrados no percentual de 20%(vinte por cento) 

sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º); d) entende os Autores 

que o resultado da demanda prescinde de produção de provas, tendo em 

conta a prova documental colacionada aos autos. Todavia, ressalva a 

mesma que, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, 

protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos 

admitidos, por mais especiais que sejam, sobretudo com a oitiva das 

testemunhas ora arroladas, perícia, depoimento pessoal do Promovido, o 

que desde já requer, sob pena de confissão.” Já na ação de 

MANUTENÇÃO DE POSSE os autores daquela demanda, deduziram as 

seguintes razões de fato: “... O requerente adquiriu o imóvel localizado na 

Avenida Getúlio Vargas, lote nº 08, quadra nº 06, Loteamento Vila 

Mariana, de sua proprietária Maria Mercês do Carmo, há mais de 20 (vinte) 

anos. Na época da referida aquisição, as partes entabularam contrato 

escrito, todavia tendo autor sido vítima de roubo em sua residência, o 

aludido documento também fora extraviado nesta ação criminosa, ocorrida 

há alguns anos. Desde então, o requerente vem mantendo a sua posse do 

referido imóvel, sem que houvesse a devida regularização documental 

junto ao Registro de Imóveis, em virtude de tratar-se de imóvel com título 

provisório emitido pelo Município à primeira proprietária, a qual após a 

referida venda se mudou desta cidade, tendo sido ignorado seu paradeiro 

até novembro do ano de 2016. No decorrer de todo esse tempo, um irmão 

do requerente residiu no local Sr. João Arruda Salomé, sendo que o 

mesmo faleceu em 2015. Os documentos em anexo, comprovam inclusive 

que a conta de energia elétrica da pequena residência que existia no local 

durante todo o período, era em nome do irmão do autor. Veja-se 

Excelência, o comprovante de quitação de energia elétrica do imóvel em 

nome do irmão do requerente, data o ano de 1991. JUNTA-SE AINDA, 

CÓPIA DO PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO REFERIDO 

ENDEREÇO, REALIZADO PELO IRMÃO DO AUTOR NA DATA DE 

29/07/1991. INDUBITAVELMENTE, A POSSE DO IMÓVEL É EXERCIDA HÁ 

MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. Como se não bastassem os documentos 

acima descritos, o relatório cadastral do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) demonstra que o referido imóvel, encontra-se com inscrição em 

nome do requerente, desde 1995. Existiam no local, duas pequenas 

casas, daí que lançados impostos a partir de 1995 (Cód. 5180) e 1996 

(Cód. 5181), sendo que ambas as edificações fazem parte do mesmo 

imóvel. Evidente a posse do imóvel por parte do requerente, sendo que 

externada pela ocupação gratuita que cedera a seu irmão. Informo que as 

duas casas existentes no local, como eram de madeira, foram demolidas 

após a morte do irmão do requerente, restando apenas seus alicerces, 

como se observa nas fotografias do imóvel. Repiso mais uma vez que o 

irmão do requerente residia no local, a título de comodato. Em que pese as 

inúmeras tentativas de regularização fundiária do local, tendo em vista que 

a vendedora se mudou da cidade de Cáceres, o requerente por meio de 

seus filhos, somente encontrou a família da então vendedora em meados 

de novembro do ano passado. É de bom alvitre mencionar, que após a 

morte do seu irmão, o requerente buscou a regularização fundiária do 

imóvel junto a vendedora, uma vez que desejava vende-lo posteriormente, 

até por causa de sua avançada idade. Através de seu filho Etelminio, o 

requerente pode efetuar conversas via WhatsApp, com a filha da 

vendedora Sra. Marlene Mercês (Anexos – Celular nº: (27) 99945-6856), 

onde tratou detalhes da regularização necessária, sendo informado pela 

mesma que sua mãe se encontrava internada, impossibilitada naquele 

momento de assinar a documentação, de modo que posteriormente a 

mesma entraria em contato com o requerente por meio de seu filho, para 

que toda a documentação necessária fosse regularizada. Ocorre que 

para a surpresa do requerente, foi informado na data de 21 de junho de 

2017, o referido imóvel foi invadido (turbado) pelo requerido, que 

ignorando posse do requerente há mais de 20 (vinte) anos, iniciou a 

construção de um muro no referido local, conforme imagens anexas. 

Cumpre ressaltar que o requerente por meio de seu filho, entrou em 

contato com o requerido, todavia este, mesmo sabendo que haviam 

pessoas na posse do imóvel, insistiu em permanecer com a turbação ora 

mencionada. A situação fática aqui descrita é tão cristalina, que poderá o 

juízo ouvir, se achar por bem vizinhos do imóvel, os quais conhecem a 

situação do mesmo, consolidada há vários anos ao requerente. Ressalto 

ainda, que o requerente é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, 

os quais enfrenta há anos, tendo nesta data a idade de 89 anos. Este 

Juízo, deve coibir a ilegal medida tomada pelo requerido, que a seu prazer, 

realiza verdadeira invasão de imóvel com posse alheia. Os documentos 

aqui juntados não deixam nenhuma dúvida. A posse mansa e pacífica, 

está consolidada há vários anos, inclusive com registro nos cadastros da 

Prefeitura do Município de Cáceres. Os documentos comprovam 

inequivocamente que o requerente é possuidor do imóvel há muitos anos, 

sendo que o comprou da pessoa que detinha o título provisório concedido 
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pelo Município de Cáceres. Tanto é verdade, que se junta a estes autos as 

conversas entabuladas entre o filho do autor e a filha da primeira 

proprietária, no sentido de regularizar a situação do imóvel. Portanto, ante 

a prova cabal trazida aos autos acerca da posse do imóvel, esta deve ser 

mantida, e preservada da turbação que sofre atualmente.” Após deduzir 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) Defira 

medida liminar de manutenção de posse no imóvel descrito nesta peça 

inaugural, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser cumprida por dois 

oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força policial e ordem de 

arrombamento, nos termos do art. 562 do CPC, determinando ainda que 

seja desobstruída a frente do imóvel, com a consequente derrubada do 

alicerce do muro que iniciou a turbação. Requer ainda a imposição de 

multa cominatória diária, em caso de novas turbações realizadas pelo 

requerido. b) Requer, após cumprida a medida liminar em ensejo, a citação 

do requerido para, no prazo legal, querendo, contestar a ação. c) No 

mérito, requer a total procedência da ação para confirmar a medida liminar, 

se deferida, com a determinação de manutenção da posse. d) Requer, 

outrossim, seja o requerido seja condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas processuais, esses arbitrados no percentual de 

20%(vinte por cento) sobre o valor da causa. e) Requer a produção de 

todo meio de prova em direito admitido, em especial provas periciais, 

documentais e testemunhais, bem como o depoimento pessoal do 

requerido sob pena de confissão.” A fim de colher maiores subsídios para 

a deliberação quanto os pedidos liminares, o Juízo designou audiência de 

justificação. As audiências já foram realizadas e o conteúdo encontra-se 

inserido na plataforma PJE, vinculado aos respectivos processos. As 

respectivas iniciais também vieram acompanhadas de documentos. Na 

ação de manutenção de posse, houve o falecimento do autor, razão da 

qual foi promovida a sucessão processual (id. 11673959) a qual foi 

deferida (id. 13405213). Não obstante, também na ação de manutenção de 

posse, já foi protocolada a contestação (id. 13866924). Na oportunidade, o 

réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, na medida em que pelas 

asserções contidas na inicial, bem como pelos depoimentos apresentados, 

em tese, segundo o réu, a posse teria sido exercida pelo falecido João 

Arruda de modo que Alcides não seria legitimado a demandar. Quanto a 

matéria de fundo, teceu as seguintes considerações em enfrentamento 

das asserções contidas na inicial: Em maio de 2017 o réu foi contratado 

por Ruitenaldo Silva Souza para elaborar um contrato de compromisso de 

compra-e-venda tendo por objeto o imóvel referido nesta ação, figurando 

como vendedora a Sra. Maria Mercês do Carmo. Todas as referências 

sobre o imóvel, preço e condições de pagamento foram fornecidos pelo 

Corretor de Imóveis, FRANCISCO CHAGAS DA COSTA que na ocasião 

informou também que havia sido procurado por ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOMÉ, filho do ora autor, que pretendia vender o imóvel, mas não 

possuía posse nem tampouco documento hábil para transferir a 

propriedade. Embora elaborado o contrato, o promitente comprador 

RUITENALDO desistiu do negócio alegando dificuldade para honrar o 

compromisso porquanto havia assumido outros compromissos financeiros. 

Passados aproximadamente trinta dias da desistência do negócio por 

Ruitenaldo, o mesmo Corretor de Imóveis, Sr. Francisco Chagas da Costa, 

ofereceu ao réu o imóvel em questão nas mesmas condições de 

pagamento. Assim é que verificada toda a documentação e principalmente 

as condições fáticas quanto à eventual existência de possuidor no imóvel 

as partes celebraram o contrato que serviu ao réu e sua esposa de 

documento hábil para obtenção do título de domínio definitivo junto à 

Prefeitura Municipal desta cidade e posterior registro imobiliário. Enfim, o 

réu comprou o imóvel e registrou-o no 1º Ofício Notarial e Registral de 

Cáceres. Somente a partir da expedição do título de domínio definitivo e 

levá-lo a registro é que o réu imitiu-se na posse e iniciou e terminou a 

limpeza do imóvel para, em seguida, iniciar a construção de muro na parte 

do imóvel que faz frente para a Av. Getúlio Vargas. Com efeito, a 

construção do muro apenas foi iniciada mas não terminada porque 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ, filho do autor, em companhia de dois 

“funcionários” esbulharam a posse que vinha sendo exercida pelo 

réu/proprietário há oito dias aproximadamente sendo certo que o 

esbulhador demoliu a parte construída do muro para colocar alguns 

palanques. É importante afirmar que ainda na fase de elaboração do 

compromisso de compra-e-venda o réu verificou junto à Prefeitura de 

Cáceres que o IPTU incidente sobre o imóvel realmente estava lançado em 

nome do autor, entretanto, este há muitos anos não pagava imposto 

predial cuja dívida acumulada e executada judicialmente girava em torno de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais) que foi assumida integralmente pelo réu. 

Com efeito, ao adquirir o imóvel o ora réu assumiu o compromisso de quitar 

quaisquer débitos junto à Prefeitura de Cáceres. O réu verificou ainda em 

sua pesquisa que o imóvel havia sido habitado por JOÃO SALOMÉ que já 

em idade avançada foi levado por filho ou filhos para residir em algum 

lugar do norte ou nordeste do país e por lá faleceu provavelmente em 

2014. Em resumo, o réu imitiu-se na posse do imóvel exercendo seus 

direitos que o direito de propriedade lhe confere, quais sejam: usar, gozar 

e livremente dispor sem precisar valer-se de atos de turbação e muito 

menos de esbulho eis que, conforme dito antes, o imóvel estava vazio e 

em autênticoestado de abandono fato que motivou o réu a adquirir da 

verdadeira detentora do Título de Domínio até então provisório. De modo 

que durante todo o período que o imóvel foi ocupado por JOÃO SALOMÉ 

não gerou para ele nenhum direito à usucapião ou qualquer outro direito de 

propriedade porquanto o TITULO DE DOMINIO PROVISÓRIO foi outorgado a 

MARIA DO CARMO MERCÊS permanecendo a propriedade ao Poder 

Público até a expedição do Título de Domínio Definitivo em favor de JÚLIO 

CESAR BACOVIS e sua cônjuge. Com a morte de JOÃO DE ARRUDA 

SALOMÉ, eventuais direitos de posse ou mesmo de propriedade a ele 

pertencentes, o que se argumenta apenas por argumentar, seriam 

transmitidos aos filhos e ou/sucessores. Ocorrido o esbulho praticado por 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ contra JULIO CESAR BACOVIS e sua 

cônjuge estes imediatamente promoveram a respectiva ação de 

reintegração de posse que gerou a prevenção desse juízo (PJE processo 

1003958-83.2017.8.11.0006). Como se vê, meritíssimo juiz, é preciso 

atentar-se para importantes fatos: Primeiro, que o réu JULIO CESAR 

BACOVIS, adquiriu a propriedade por meio de TITULO DEFINITIVO DE 

DOMINIO PLENO concedido pelo Poder Publico Municipal (PREFEITURA 

MUNICIPAL) após pagar pelo imóvel à detentora de TITULO DE DOMINIO 

PROVISÓRIO, Sra. Maria Mercês do Carmo e assumir o débito, repita-se 

executado judicialmente no Forum de Cáceres. Segundo, que o réu JULIO 

CESAR BACOVIS imitiu-se na posse exercendo seu direito de 

propriedade, é bom repetir sem molestar ou esbulhar a posse de quem 

quer que seja eis que o imóvel estava vazio . Terceiro, que ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOMÉ, filho do autor desta possessória, sem qualquer título 

de propriedade ou posse, esbulhou a posse legalmente exercida por 

JÚLIO. Quarto, que a exemplo do filho, o ora autor ALCIDES VIDAL 

SALOMÉ também alega exercício de posse e suposta turbação, 

entretanto, nem um nem outro provou a posse. Quinto, que ALCIDES alega 

(ou), porém, não prova absolutamente nada acerca de uma suposta 

aquisição da propriedade dada em comodato ao seu irmão JOÃO 

SALOMÉ, o último morador no imóvel. Enfim, os fatos alegados pelo autor 

não restaram provados, a começar pela aquisição do imóvel mediante 

contrato de compromisso de compra-e-venda entabulado com MARIA 

MERCÊS DO CARMO posterior extravio após uma invasão/roubo em sua 

propriedade. O fato é que nem ao menos juntou registro do suposto roubo, 

não mencionou data, etc. etc. E não provou absolutamente nada contra o 

réu relativamente ao cometimento de atos de turbação pelo réu/proprietário 

JULIO CESAR BACOVIS. Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o acolhimento da preliminar como forma de extinguir o processo 

sem resolução de mérito; e no mérito, requereu a improcedência da ação. 

Com a contestação, vieram documentos. É a síntese do necessário. Dada 

a identidade quanto aos objetos das demandas, passo a apreciá-las 

conjuntamente num único ato, mormente por estar em ambas pendente a 

análise do pedido de tutela de urgência (reintegração de posse x 

manutenção de posse. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA 

CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face de ETELMINO DE 

ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há ação conexa tendo por objeto a 

pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, ajuizada por ALCIDES VIDAL 

SALOMÉ em face de JULIO CESAR BACOVIS. No que toca isoladamente a 

ação de MANUTENÇÃO DE POSSE, houve preliminar suscitada pelo réu no 

sentido de que o autor carecia de legitimidade ativa para a ação. Ocorre 

que a questão da legitimidade, neste caso, está intimamente ligada ao 

mérito de modo que seus argumentos deverão ser apreciados no momento 

da sentença. Ademais, este Juízo tem seguido a orientação jurisprudencial 

do Superior Tribunal de Justiça, no qual se tem reconhecido a teoria da 

asserção como modo de apuração das condições da ação a fim de que 

tais sejam apuradas desde logo no ajuizamento da ação. No caso, como 

da verificação da inicial, houveram asserções suficientes à vincular a 

parte autora ao pedido e causa de pedir, necessário então que a ação 

caminhe até a sentença e lá seja apreciado o mérito. Vale a ressalva de 

que à luz da referida teoria, acaso ao cabo da instrução seja constatada a 
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falta de qualquer das condições da ação, como o Juízo já terá se 

deparado com todo o lastro probatório produzido no processo, será então 

o caso de improcedência da ação e não sua extinção sem resolução de 

mérito. Assim sendo, à luz da teoria da asserção, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Passo ao exame dos pedidos de tutela de urgência: 

Deve o Juízo neste momento se posicionar quanto a deliberação provisória 

relativa a posse do imóvel de modo que em sendo deferido o pedido de 

reintegração de posse, do contrário resultará a deliberação no tocante ao 

pedido de manutenção de posse, e vice-versa. Nesse sentido, lembro que: 

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Sobre o dispositivo, comenta 

DANIEL AMORIM: “A tutela da posse desenvolve-se por meio de três 

diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: 

reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 

Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza 

petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento 

especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor 

doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor 

contra um fato que ofensa a sua posse, de forma que são excluídas, do 

âmbito das ações possessórias, as demandas em que se alegue a 

existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a 

imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. Os embargos de 

terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa deriva de ato judicial, 

o que é suficiente para a distinção entre essa ação e as ações 

possessórias.” (Novo CPC comentado. Editora Juspodivm: 2016. Página: 

988). Fato é que controvertem as partes quanto a relação de fato entre 

elas e o imóvel de maneira tal a ser apurada a configuração da proteção 

jurídica ao instituto da posse. Pois bem. Em sede de audiência de 

justificação, foram colhidos os depoimentos adiante expostos de maneira 

resumida e transcritos na terceira pessoa do tempo verbal. Eis os 

depoimentos de ambos os processos: Depoimentos processo n. 

1003958-83.2017.8.11.0006 Francisco Chagas da Costa, declarou que: 

“que a negociação ocorreu em Maio; Que a Dona Maria Mercês do Carmo 

havia autorizado a venda do imóvel pelo declarante; que o imóvel tinha um 

“título provisório” em nome de Maria Mercês; que indo na Prefeitura, 

constatou-se que o imóvel estava no nome dela; que quando mostrou o 

imóvel ao Júlio não havia ninguém no local, pois não havia casa 

construída; que a transação ocorreu mediante a entrega de um carro pelo 

valor de R$40.000,00; que também foi pago o valor de R$12.000,00 e 

ainda foram assumidos os custos de IPTU; (...) que o declarante viu sendo 

levantado um muro e que não foi terminado; que não sabe dizer até qual 

altura foi construído e se alguém derrubou; (...) que o declarante começou 

a negociar com o Júlio em Maio/2017; que o declarante não comentou com 

o Etelmínio Arruda que iria vender o imóvel à outra pessoa, pois descobriu 

na Prefeitura que o imóvel estaria em nome de Maria Mercês na condição 

de proprietária; (...) que quando o Etelmínio procurou o declarante, aquele 

informou que não tinha o documento do imóvel e que não localizava “a 

mulher”; que a proprietária do imóvel informou ao declarante que havia 

vendido o imóvel ao Alcides mas que não tinha recebido; que comentou 

isso ao Sr. Júlio; que o Júlio foi quem retirou as guias de IPTU para 

pagamento na PREFEITURA; que foram juntos para retirar as guias; que o 

contrato já havia sido realizado; (...) antes de fechar o negócio, foi 

verificado na Prefeitura se havia débitos relativos a IPTU; (...) que o 

declarante trabalha como corretor de imóveis há 05 ou 06 anos; (...) que o 

Etelminio havia procurado o declarante com o interesse de vender o 

terreno; que o mesmo tinha dificuldades para fornecer os documentos do 

imóvel; que então o declarante realizando pesquisas, descobriu a 

Proprietária do imóvel; que o declarante não voltou a falar com o Etelmínio, 

pois descobriu que a Maria Mercês seria a proprietária; que quando o 

declarante procurou o Júlio para vender o imóvel, lhe informou a situação 

do imóvel; (...) que o declarante não sabe dizer que alguém cuidava do 

terreno à pedido de Maria Mercês; (...) que quem antes morava no imóvel 

era a pessoa por nome de João, tio do Arruda; que não sabe dizer até 

quando o João morou no local(...)” (id. 11681894). Lindomar Gonçalves 

prestou as seguintes informações: “que o Dr. Julio lhe contratou em 

meados de Julho; que primeiramente foi contratado para fazer a limpeza 

do terreno; que na parte da limpeza trabalhou por 4 dias; que 

posteriormente foi contratado para fazer um muro à frente do imóvel; (...) 

que o Sr. Etelmínio chegou no local perguntando sobre à ordem de quem o 

declarante e seus companheiros estariam trabalhando no local; que o 

declarante respondeu que havia sido contratado pelo Dr. Júlio; que o 

Etelmínio chegou acompanhado de outra pessoa, o qual colocou o carro 

que estavam, no interior do imóvel; (...) que eles não proferiram ameaça, 

mas apenas pediram para parar a obra; (...) que no local não havia certa e 

que o declarante demorou 4 dias para limpar o imóvel; (...) que fazendo o 

“muro” o declarante trabalhou por 2 dias; que no local tinha um “piso” muito 

antigo; que no interior do imóvel havia uma “capotinha” de veículo; 

PROCESSO n. 1003874-82.2017.8.11.0006 José Elson Pires de Souza, 

declarou o seguinte: “que o declarante foi procurado por um dos filhos de 

Alcides para negociar o imóvel objeto da ação; que o filho era conhecido 

como “Arrudinha”; (...) que a intenção era a de regularizar o imóvel; que foi 

passado ao declarante a informação de que o pai do “Arrudinha” tinha os 

documentos do imóvel, mas que foram extraviados; que nesse período 

começou a procurar pessoas que tinham intenção em comprar o imóvel; 

(...) que o declarante também começou a ofertar o imóvel à venda e que 

assumisse a responsabilidade para regularizar a situação do imóvel; que o 

declarante encontrou o Dr. Júlio, que demonstrou interesse em adquirir o 

imóvel naquelas condições, mas que precisava de alguns dias para ter 

condições de pagar o preço pelo imóvel; (...) que após 90 dias o Júlio 

apareceu com o documento; que o declarante esteve no imóvel em 

Maio/2017; que no local percebeu que estavam edificando um “Muro”; que 

também foi informado ao declarante que a edificação estava sendo 

realizada à pedido do Dr. Júlio; que o declarante chamou o Dr. Júlio pra 

conversar e informou a este que o imóvel era de um pessoal de 

Araputanga; que contou a história para Dr. Júlio; que o Declarante ligou 

para o “Arrudinha” e este foi ao encontro do Dr. Júlio para conversar, e 

que a partir de então o declarante não sabe informar o que foi resolvido; 

(...)” (Id. 13826737). Adonil Ferreira Douradinho, prestou as seguintes 

informações: “Que o declarante reside no local há 27 anos; que neste 

tempo, foi vizinho de integrantes da família Salomé; (...) que durante esse 

tempo, residia no local (terreno ao lado) uma pessoa (um rapaz) que tinha 

um restaurante; que depois, quem morou no local foi o João Arruda 

Salomé, irmão do Seu Alcides; que ele morou no imóvel uns 10 a 12 anos 

no local; que o Seu João deixou de morar no imóvel em virtude de 

problemas de saúde que culminaram com o seu falecimento; que após a 

morte do Seu João, o declarante cuidava do terreno; que quem pagou o 

declarante para limpar o terreno foi o Seu Alcides; (...) que um rapaz que 

trabalhava com o declarante passou a cuidar do terreno; que o rapaz se 

chamava Sebastião; (...) que o Sr. Alcides cuidava do imóvel; que após 

ele, o seu filho Arruda, passou a cuidar do imóvel; (...) que após a saída 

do Sr. João do imóvel em razão dos problemas de saúde, o imóvel passou 

a ter problemas com a entrada de usuários de drogas de modo que foi 

necessário a derrubada do imóvel, o que foi feito pelo declarante com 

autorização do Seu Arruda; que daí eram sendo feitas limpezas do imóvel 

para que não ocorresse este tipo de coisa; que o terreno era do Seu 

Alcides; que o Seu João morava no local; (...)” (id. 13826691). Em suma, 

verifica-se que no tocante à propriedade do imóvel – a qual não é objeto 

do feito, mas cabe a menção para fins de completa ilustração do caso – a 

mesma está em nome do réu/autor Júlio Bacovis o qual logrou o registro do 

bem mediante contato direto com a detentora do título de domínio do bem 

até então emitido pela Prefeitura, chamada de Maria Mercês. Maria Mercês 

não foi ouvida na justificação de ambos os processos, contudo, são 

uníssonas as partes quanto a assertiva exposta no parágrafo anterior. 

Ocorre que enquanto a Família Salomé aduz que a posse vem sendo 

exercida pelo de cujus Alcides Vidal Salomé há mais de 20 anos e que de 

forma abrupta e clandestina teria ocorrido a invasão do imóvel pelo 

Autor/Réu Julio Bacovis, este, por sua vez, aduz que, ao lado de sua 

esposa, adquiriu o imóvel em Maio/2017 e que desde então estaria 

exercendo a posse do bem, quando então, no mês de Junho/2017 teria 

sofrido a invasão pela parte contrária – sendo esta a causa de pedir 

deduzida na ação de reintegração de posse. Pois bem. Das oitivas 

realizadas e atento a prova documental encartada no processo, ressoa a 

conclusão do Juízo no sentido de que, ao menos em sede de cognição 

sumária, a posse provisória do imóvel deve ser franqueada à Família 

Salomé – sucessores do de cujus Alcides Salomé. Ocorre que 

testemunhas ouvidas nos dois processos – para fins de justificação – 

apontam que o autor/réu Júlio Bacovis efetuou a aquisição do imóvel 

diretamente com a detentora do título dominial, ignorando o fato de haver 

registros de IPTU em nome do autor/réu Alcides Salomé. Inclusive, houve a 

afirmativa da testemunha Francisco Chagas (corretor de imóveis) no 

sentido de que foi procurado inicialmente por um familiar do de cujus 

(Etelminio Arruda) o qual informara a intenção de alienar o imóvel, mas que 

precisava regularizar os documentos. Que em busca da regularização 

formal do imóvel teria descoberto na Prefeitura a existência de Título 
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Provisório de domínio do imóvel em nome de Maria Mercês e que em 

contato com esta tomou conhecimento de que a mesma teria vendido o 

imóvel ao de cujus Alcides, mas que este não lhe havia pago. Logo, teria 

informado acerca da existência do imóvel diretamente ao autor/réu Julio 

Bacovis, o qual, possuindo interesse em sua aquisição, “fechou negócio” 

diretamente com Maria Mercês, nada comunicando aos integrantes da 

Família Salomé. Veja-se então, que a situação jurídica pré-existente, qual 

seja, um negócio anterior de compra e venda do imóvel entre a titular do 

domínio do bem e o de cujus Alcides Salomé foi deliberadamente 

desconsiderada tanto pelo corretor de imóveis (testemunha) como pelo 

próprio autor/réu Julio Bacovis – veja que a testemunha declarou ter 

informado à Julio acerca da situação do imóvel, notadamente a vinculação 

preexistente, ainda que incerta naquele momento, entre Alcides Salomé e 

Maria Mercês no sentido da compra e venda precedente do imóvel. Não 

obstante, há testemunha que informou que o irmão do de cujus, mediante 

autorização deste, morou no imóvel por alguns anos, antes de padecer em 

razão de problemas de saúde. Também há informações testemunhais de 

que o de cujus cuidava do imóvel (vide depoimento de Adonil). Além do 

mais, outro corretor de imóveis o qual possui nome de José Elson, também 

informou ter sido procurado pelo filho do de cujus o qual informou-lhe a 

intenção de vender o imóvel, mas que o mesmo tinha a pendência de 

regularização de seus registros. Informou ainda que estava a procura de 

pessoas interessadas a compra-lo e que assumisse a obrigação de 

regularizar o registro do imóvel. Informou que Julio Bacovis havia 

externado interesse em adquirir o bem, mas que precisava de um período 

de 90 dias para levanta recursos para a aquisição, mas que passado o 

período, ao contrário de procura-lo para a aquisição, surgiu o autor/réu 

Julio, ostentando o título de propriedade do imóvel. Salientou ainda que ao 

descobrir a situação, chegou a alertar Julio no sentido de que o imóvel 

possuía dono, e que na falta de atitude deste, acabou por informar os 

familiares do de cujus acerca do fato, os quais foram a procura de Julio 

para tentar resolver a situação. Veja que das narrativas mencionadas, 

extrai-se que, em tese, o autor/réu Julio desconsiderou por completo os 

alertas e/ou informações no sentido de que o imóvel tinha relação jurídica 

pendente de formalização em favor do de cujus acabando por negociá-lo 

com a detentora de seu título provisório. Tais asserções, aliadas as 

provas documentais encartadas em anexo à inicial de MANUTENÇÃO DE 

POSSE, mormente os extratos de IPTU e faturas de consumo de energia 

elétrica, em nome de Alcides Salomé e João Arruda, sinalizam situação 

jurídica preexistente no sentido de que outra pessoa – que não a Maria 

Mercês – comportava-se como dono do imóvel. Vale dizer que o corretor 

de imóveis (Francisco), ouvido na justificação, o qual se declarou como 

intermediador da negociação do imóvel entre Julio Bacovis e Maria Mercês 

informou ter tomado conhecimento (mediante informação prestada por 

aquela senhora) de que o imóvel outrora já havia sido adquirido por 

Alcides Salomé, mas que este não teria pago o preço ajustado. Vale 

ressaltar ainda que o mesmo corretor afirmou em seu depoimento ter 

declarado tal situação à Julio Bacovis, mas que tal informação não serviu 

de empecilho para a negociação entre Julio e Maria. Além do mais, o 

mesmo corretor de imóveis declarou não ter tornado a procurar o filho do 

de cujus, que em momento anterior lhe havia procurado e externado a 

intenção de vender o imóvel, mas que necessitaria regularizá-lo. Por fim, 

ressalto que até o momento, o autor/réu Bacovis, não produziu prova 

pré-constituída, seja na ação de manutenção de posse ou na de 

reintegração de posse, no sentido a atestar a vinculação de fato de sua 

pessoa com o imóvel em questão, ou mesmo, demonstrar que havia 

vinculação de fato entre Maria Mercês e o imóvel ao tempo imediatamente 

anterior à negociação entabulada entre ambos – só há demonstração de 

atos praticados por ele a partir da aludida negociação. Neste cenário, ao 

menos neste momento, deve prevalecer então a prova pré-constituída 

apresentada pelo de cujus e seus sucessores que aliada aos 

depoimentos das testemunhas, percebe-se aparente vinculação de fato 

entre aqueles e o imóvel. Para tanto, devo lembrar que à Luz da Teoria 

Objetiva da posse, capitaneada por Ihering, deve ser considerado 

possuidor do imóvel aquele que desempenha e externa o comportamento 

de dono do imóvel. Nos comentários de Cristiano Vieira Sobral Pinto “A 

teoria objetiva, de Ihering, considera o animus já incluído no corpus, que 

significa conduta de dono. Esta pode ser analisada objetivamente, sem a 

necessidade de se pesquisar a intenção do agente. A posse, então, é a 

exteriorização do domínio (posse seria algo de valor menor do que a 

propriedade). Não há necessidade de ter contato físico com a coisa para 

ser considerado possuidor. O Código Civil brasileiro adotou tal teoria (art. 

1.196).” (DIREITO CIVIL SISTEMATIZADO. Editora Juspodivm:2017. Pág. 

687). Nessa toada, reverbero no sentido de que as provas até então 

produzidas externam objetivamente a aparência de dono do imóvel em 

favor do espólio de Alcides Salomé de modo que a proteção possessória, 

almejada por ambas as partes, deve ser atribuída ao aludido espólio. Com 

efeito, a conclusão provisória deste Juízo (em sede de cognição sumária) 

sem embargo da possibilidade de alteração da convicção após a 

instrução, é no sentido de conferir a tutela jurídica possessória ao espólio 

de Alcides Salomé de modo que lhe seja franqueada a proteção ao 

exercício da posse do imóvel em questão. Por decorrência, e pelas 

mesmas razões e fundamentos invocados acima, ficará INDEFERIDO o 

pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse demandada 

por Júlio Bacovis e esposa. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 560 do Código de Processo Civil, DEFIRO a pretensa ordem de 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do ESPÓLIO DE ALCIDES SALOMÉ; 

por outro lado, INDEFIRO o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE deduzida 

por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS. EXPEÇA-SE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em favor 

do espólio. Eis as deliberações seguintes em relação ao processo 

1003958-83.2017.8.11.0006: Considerando o resultado provisório em que 

reconhece a relação de fato entre o espólio e o imóvel, embora tenha sido 

anotado no despacho inicial que o prazo da defesa fluiria a partir da 

intimação da presente decisão, hei por bem sobrestar o prazo para o 

oferecimento da defesa a fim de conferir ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que neste prazo verifique a necessidade de emendar a inicial e 

nela fazer constar no polo passivo da ação o espólio de ALCIDES 

SALOMÉ. Findo o prazo, caso haja a emenda, promova a intimação dos 

representantes do espólio, através do Advogado constituído nos autos 

conexos, para que ofertem a defesa no prazo de 15 dias. Concomitante, 

acaso seja mantido no pólo passivo o réu Etelminio, intime-se o mesmo por 

meio de seu Advogado, para que também apresente a defesa. Após, 

retorne concluso. No tocante ao processo 1003874-82.2017.8.11.0006, 

são as seguintes determinações: Como já foi apresentada a contestação, 

fica a parte autora, intimada por meio de seu Advogado, para que no 

prazo de 15 dias apresente a impugnação (art. 350/351, ambos do CPC). 

Intimem-se. Cáceres/MT., 17 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000326-83.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: 

JOSE SANTANA LEITE Vistos etc. Na última manifestação o exequente 

pretende que este Juízo requisite informações junto a RECEITA FEDERAL e 

DETRAN visando a localização de bens em nome do devedor. Pois bem. 

Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais do executado junto a RECEITA FEDERAL (relativo aos 

03 exercícios fiscais anteriores) e RENAJUD. Segue em anexo o resultado 

da pesquisa. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender pertinente. No mesmo prazo, esclareça quanto eventual 

pretensão em averbar a execução junto ao SERASA, bem como se 

pretende lançar mão dos dados da presente execução junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 
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Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE PAULA CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

HÉRCULES DE PAULA CARVALHO contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª 

CIRETRAN DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, 

após o devido pagamento das respectivas taxas, ao fundamento de que 

necessário o adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Notificada a autoridade 

coatora, prestou as informações devidas, sustentando: · inviabilidade de 

manejamento de ação constitucional para este fim; · ausência de prova 

pré-constituída; · no mérito, o ato administrativo praticado em atenção à lei 

de regência. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Reporto-me, de início, às questões prévias 

suscitadas pela autoridade coatora. Em primeiro, o mandado de segurança 

é ação própria para atacar o ato da administração pública que, em tese, 

contrarie legislação, bastando para isso prova pré-constituída. Quanto à 

prova pré-constituída, o mandado de segurança é espécie de ação que 

não comporta dilação probatória, sendo viável apenas sua utilização 

quando o pedido comporta a juntada de todo o acervo probatório junto à 

exordial. No caso, como apenas se impugna a vinculação do pagamento 

de multas à expedição documento veicular, os papéis juntados à inicial são 

suficientes para tornar o feito adequado à espécie. Ultrapassada esta 

fase, volto-me ao mérito. Nos autos, pretende-se assegurar a expedição 

do CRLV do veículo do impetrante independentemente do pagamento de 

multas vinculadas ao automóvel. Pacificado na doutrina e na jurisprudência 

pátria que é ilegal o condicionamento do pagamento de multas para 

obtenção do licenciamento do veículo sem que haja dupla notificação do 

infrator: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 

280, VI), e a segunda quando do julgamento da regularidade do auto de 

infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput). (STJ. RESP 

651204-rs. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). A questão, inclusive, é objeto 

de duas súmulas do STJ: Súmula 127 DJ 23/03/1995 p. 6730, RSSTJ vol. 9 

p. 169, RSTJ vol. 72 p. 283 RT vol. 714 p. 232 Decisão: 14/03/1995: E ilegal 

condicionar a renovação da licença de veiculo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Súmula 312 DJ 23/05/2005 p. 371 RSSTJ 

vol. 25 p. 123 RSTJ vol. 191 p. 590 Decisão: 11/05/2005: No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Por oportuno, registre-se que a constatação da regularidade de 

notificação do infrator é prova que compete à autoridade coatora, já que 

não se pode cobrar do impetrante a confecção de prova negativa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURIDICA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA NEGATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. Nos termos do artigo 

333, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera 

danos morais in re ipsa. O valor indenizatório deve ser aferido com 

moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se 

estimule reparação além do razoável e enriquecimento indevido. (TJ-DF; 

Rec 2012.03.1.028587-5; Ac. 794.372; Sexta Turma Cível; Rel. Des. 

Esdras Neves; DJDFTE 11/06/2014; Pág. 160). – grifou-se. ISSO POSTO, e 

por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA 

para determinar que seja expedido o CRLV do veículo em questão, 

independentemente do pagamento de multas, forte no art. 487, I CPC; (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190240 Nr: 8431-03.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.60 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo os 

documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela incidam 

os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o advogado 

Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste quanto ao 

interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, em caso 

positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" visando o 

efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156646 Nr: 4307-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN LOPES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 209 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162209 Nr: 9992-33.2013.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: SAULO DA SILVA MOITINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: hudson - OAB:7485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.62 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo os 

documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela incidam 

os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o advogado 

Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste quanto a 

eventual interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, em 

caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" visando o 

efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 64388 Nr: 1897-24.2007.811.0006

 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: VANDERLEI RAMOS JUSTINIANO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL REGIONAL 

DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 134 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131505 Nr: 147-45.2011.811.0006

 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: MAURO FELISMINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, 

PROCURADOR DO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:, 

PROCURADOR FEDERAL - LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - 

OAB:, PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:, PROCURADOR GERAL 

DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 CERTIFICO que o Recurso de apelação de fls. 124/129 É TEMPESTIVO, 

uma vez que o apelante teve ciência da sentença em 01/03/2018 (fls. 

123-v) e protocolou o referido recurso em 21/03/2018. Assim, nos termos 

do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, ora apelada 

para que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100480 Nr: 5573-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS FRANCO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 189/190 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162307 Nr: 10094-55.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 47 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150327 Nr: 9070-26.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FARIAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR 

FEDERAL - LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - OAB:, 

PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, 

WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10135, com previsão de disponibilização em 08/11/2017, o movimento 

"Com Resolução do Mérito->Acolhimento de Embargos de Declaração" de 

13/10/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807 representando o 

polo ativo. CERTIFICO que decorreu o prazo para o requerente RECORRER 

da sentença. Por outro lado, CERTIFICO que o requerido, Instituto Nacional 

do Seguro Social, interpôs TEMPESTIVAMENTE o Recurso de apelação de 

fls. 236/240, uma vez que teve ciência da sentença em 01/03/2018 (fls. 

235-v) e protocolou o referido recurso em 21/03/2018. Assim, nos termos 

do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, ora apelada, 

para que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164203 Nr: 1406-70.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 32 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82699 Nr: 9171-05.2008.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 69 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 52682 Nr: 1861-16.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.246 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158230 Nr: 5962-52.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 202/203 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seus advogados, via DJE/MT, para que no 

prazo de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das 

referidas moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão 

conclusos para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101473 Nr: 6569-70.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SANT´ANA DE CASTRO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRYSCYLLA PEREIRA SIMÃO - 

OAB:12385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 68/69 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 173897 Nr: 9143-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, ENEZIO 

MARIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI do CPC/15, impulsiono os autos 

INTIMANDO OS REQUERIDOS para que apresentem suas alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 191347 Nr: 9147-30.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN, SUERIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC/15, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE EXEQUENTE para que atenda ao pedido do 

executado às fls. 48, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 99813 Nr: 4901-64.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 71 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 193545 Nr: 10459-41.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE HELENA SVERSUTH 

- OAB:7807

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra MAURO GOMES DA SILVA, na qual 

há informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa 

(fls. 45/46).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140955 Nr: 10614-83.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BATISTA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES 

contra PEDRO BATISTA CORREIA, na qual há informações nos autos do 

pagamento da dívida na via administrativa (fls. 33/35).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57899 Nr: 4242-94.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREI COSTA TAKAKI - OAB:12.981 MT, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 245 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87015 Nr: 2537-56.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 186/187 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155368 Nr: 2882-80.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.50 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo os 

documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela incidam 

os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o advogado 

Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste quanto ao 

interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, em caso 

positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" visando o 

efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150113 Nr: 8831-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZIKELLI CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179795 Nr: 2142-54.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANDO FERNANDES RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a parte requerida foi intimado do julgamento dos Embargos 
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Declaratórios em 07/02/2018, quando fez carga dos autos, conforme 

carimbo de recebimento às fls. 114. Assim, CERTIFICO que o requerido 

interpôs TEMPESTIVAMENTE suas contrarrazões (fls. 144/122) e o 

Recurso Adesivo de 123/131, uma vez que este último foi interposto 

dentro do prazo para resposta à Apelação do autor. Diante do exposto, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado para que também 

apresente suas contrarrazões ao Recurso Adesivo (fls. 119/127).

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO DE ALMEIDA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DO RECLAMANTE DOS TERMOS DA CERTIDÃO 

RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF RAMSAY DA MATA (REQUERIDO)

 

RECIBO MALOTE DIGITAL DA CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANE TREVISAN DAL BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA R. 

SENTENÇA BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 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: 1003113-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003113-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Aduz o 

requerente que no mês de maio do corrente ano compareceu em uma 

agência autorizada da requerida, tendo contratado o pacote MASTER HD 

2018-A, vinculado a proposta de n°. 60168687, tendo a adesão um custo 

de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos). Alega o 

requerente que, com a adesão do referido plano, teria desconto de 50% 

(cinquenta por cento) no primeiro mês e desconto de R$ 20,00 (vinte 

reais) por dois meses a partir do segundo mês. Ao receber a primeira 

fatura, se deparou com uma cobrança realizada a maior do que foi 

pactuado, a qual o requerente efetuou o pagamento. Mesmo tendo 

realizada a quitação da fatura, a requerida começou a efetuar a cobrança 

do boleto já pago, sendo que o requerente havia falado que não existia 

débito, porém as ligações de cobrança continuaram sendo feitas. 

Tentando resolver de forma administrativa, procurou o Procon desta 

Comarca, porém nada do que o atendente da requerida informou foi 

cumprido, tendo a fatura subsequente advindo com um valor superior ao 

que fora contratado. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede 

de tutela de urgência que a requerida se abstenha de efetuar cobrança 

referente as faturas discutidas na demanda, bem como para que 

concentre as cobranças no pacote contratado no valor de R$ 109,90 

(cento e nove reais e noventa centavos). É o breve relato. Passo a 

decidir. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida de urgência. Dos autos, há documentos 

indicadores da verossimilhança das alegações do requerente, tanto em 

razão do valor das faturas em questão apresentarem valor superior ao 

contratado, quanto pelo fato de que os descontos ofertados não terem 

sido realizados, nem tampouco a requerida ter cumprido com o que havia 

informado ao Procon. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se 

cabalmente demonstrado, tendo em vista que, caso a medida não seja 

concedida, as cobranças indevidas continuarão, devendo haver forte 

atuação do judiciário. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a incial, é possível o deferimento da tutela de urgência e 

medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO RECEBER A PEÇA INICIAL eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a requerida se abstenha de efetuar 

cobrança referente as faturas discutidas na demanda, bem como para 

que concentre as cobranças no pacote contratado no valor de R$ 109,90 

(cento e nove reais e noventa centavos) O não cumprimento da medida 

concedida acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Aguarde-se a audiência 

agendada, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011849-75.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LUSINETE APARECIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALVES FERREIRA (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: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011435-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TINGO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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: 1000847-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA DE OLIVEIRA (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: 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: 1004199-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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: 1004199-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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: 1000848-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA STOCO SOUZA (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: 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: 1001635-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVANGELISTA COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 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: 1002773-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S. A. - agencia 0184-00- Cáceres/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 92 de 657



INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA BATISTA DE OLIVEIRA (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: 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: 1003268-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ELIEZER DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BASILEU DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH DA SILVA LUZ (REQUERIDO)

REGULARIZA IMOVEIS LTDA - ME (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: 1007213-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SALES DO COUTO SILVA (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 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: 14:30 (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: 1007205-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TORRES DA 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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SALES DO COUTO SILVA (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 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: 14:45 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CESARIA CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005731-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAULA FIGUEIREDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/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 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE CAMPOS JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003774-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRLAN BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MELO ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

CLARO 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: 15:00 (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: 1003879-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILAN TIAGO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO SERVICO DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003880-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILAN TIAGO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DE ALCANTARA BARBOSA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002506-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARTHA DE ALCANTARA 

BARBOSA E SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

AGUAS DO PANTANAL Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar as faturas de 

água dos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS DA SILVA E ARRUDA LTDA - ME (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: 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: 1004632-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GONCALVES TAMELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003877-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GONCALVES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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 DECISÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003382-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FERNANDA MARTINS MAMORE OAB - MT23197/O (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/07/2018 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: 1003944-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NEIVA VALDIVINO REVOREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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: 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: 1001678-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003775-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRLAN BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005854-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA VIEIRA (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 OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DAMASCENO NERES (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 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: 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: 1004273-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ELSON AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012380-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA OAB - MT0018273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (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: 1003766-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CEBALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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: 1000853-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DAMASCENO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 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: 1000854-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DAMASCENO NERES (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 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: 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: 1000856-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCINEIDE CLEMENTE MONTRENIL (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 

Conciliação Juizado Data: 26/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012813-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MONTEIRO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)
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BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (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: 1003234-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZULEIDE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003234-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EZULEIDE DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega possuir residência 

sito a Rua Princesa Isabel, s/n, Centro, sendo consumidora da requerida 

com a matrícula n°. 174989-7. Aduz que decidiu realizar melhorias em seu 

imóvel, solicitando remanejamento de hidrômetro, sob o protocolo 87180, 

em 14/03/2018, sendo que a requerida estipulou prazo final para 

atendimento do solicitado para a data de 16/03/2018. Findo o prazo sem o 

comparecimento de qualquer representante da requerida, a requerente 

deu continuidade as obras. Acidentalmente, o hidrômetro foi danificado, 

tendo a requerida notificando a requerente, bem como aplicando multa. A 

requerente informa que buscou a solução do litígio de forma administrativa, 

porém sem sucesso. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede 

de tutela de urgência a suspensão de cobranças de dívidas referentes a 

danificação do hidrômetro, bem como a abstenção de corte do 

fornecimento de água tendo como causa a questão em comento. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da probabilidade do direito da requerente, tendo em vista que a requerida 

não realizou a transferência do hidrômetro no prazo estipulado, tendo 

comparecido mais de 30 (dias) dias após o informado. Com relação ao 

periculum in mora, esta resta-se comprovado, pois, caso não seja a 

medida deferida, a requerente terá seu fornecimento de água suspenso 

por ato ao qual aparentemente não deu causa. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar que a requerida suspenda as cobranças de 

dívidas referentes a danificação do hidrômetro, bem como a abstenção de 

corte do fornecimento de água tendo como causa a questão em comento, 

sob pena de afastamento do diretor. c) Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação; d) Cite-se pessoalmente a 

requerida da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC; e) 

Intime-se pessoalmente o representante da requerida acerca da presente 

decisão; f) Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012039-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001965-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA ORTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(EXECUTADO)

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: 1002587-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA R RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

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: 8011045-44.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO)

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002100-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD AIRES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000805-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 8012129-17.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CANOVA NANO VITORINO (REQUERENTE)

VICENTE DE PAULA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO BORGES DE CAMARGO OAB - SP0231498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RANCHO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZULEIDE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003234-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EZULEIDE DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega possuir residência 

sito a Rua Princesa Isabel, s/n, Centro, sendo consumidora da requerida 

com a matrícula n°. 174989-7. Aduz que decidiu realizar melhorias em seu 

imóvel, solicitando remanejamento de hidrômetro, sob o protocolo 87180, 

em 14/03/2018, sendo que a requerida estipulou prazo final para 

atendimento do solicitado para a data de 16/03/2018. Findo o prazo sem o 

comparecimento de qualquer representante da requerida, a requerente 

deu continuidade as obras. Acidentalmente, o hidrômetro foi danificado, 

tendo a requerida notificando a requerente, bem como aplicando multa. A 

requerente informa que buscou a solução do litígio de forma administrativa, 

porém sem sucesso. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede 

de tutela de urgência a suspensão de cobranças de dívidas referentes a 

danificação do hidrômetro, bem como a abstenção de corte do 

fornecimento de água tendo como causa a questão em comento. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da probabilidade do direito da requerente, tendo em vista que a requerida 

não realizou a transferência do hidrômetro no prazo estipulado, tendo 

comparecido mais de 30 (dias) dias após o informado. Com relação ao 

periculum in mora, esta resta-se comprovado, pois, caso não seja a 

medida deferida, a requerente terá seu fornecimento de água suspenso 

por ato ao qual aparentemente não deu causa. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar que a requerida suspenda as cobranças de 

dívidas referentes a danificação do hidrômetro, bem como a abstenção de 

corte do fornecimento de água tendo como causa a questão em comento, 

sob pena de afastamento do diretor. c) Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação; d) Cite-se pessoalmente a 

requerida da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC; e) 

Intime-se pessoalmente o representante da requerida acerca da presente 

decisão; f) Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000463-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000463-31.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO CONTRATUAL c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por WANDERLEY GUILHERME em desfavor de 

BANCO RURAL S.A, alegando que celebrou com a instituição financeira 

acima referida no ano de 2010, 02 (dois) contrato de empréstimos de 

número 983686 e 1037958 respectivamente em 96 (noventa e seis) meses 

que comprovam os descontos em folha R$ 56,94 (cinquenta e seis reais 

noventa e quatro centavos) e valor de R$ 131,22 (cento e trinta e um reais 

e vinte e dois centavos), totalizando o valor de R$ 188,16 (cento e oitenta 

e oito reais e dezesseis centavos). Aduz que a requerida averbou 

novamente em 02/12/2016 na SADMT (Secretaria de Administração do 

Estado de Mato Grosso), novos contratos de empréstimo de número 

A20161202000006627401 e A20161202000006627393 sem que o autor 

tivesse conhecimento ou autorizado, e que essa nova averbação está 

limitando a margem do autor para contrair novos empréstimos, ou seja, 

está sem margem no seu contracheque por abuso e má-fé do banco que 

prefere segurá-lo para não fazer empréstimo com nenhum outro banco 

averbando um contrato inexistente não contraído ou assinado pelo autor. 

Sustenta que não autorizou, não contraiu e nem assinou nenhum contrato 

novamente com o banco Ré nos últimos três meses que comprova a 

averbação indevida, e que não recebeu nenhum valor em sua conta 

corrente para que pudesse haver um novo contrato. Em sede de 

antecipação de tutela pugnou pela suspensão dos contratos e que seja 

retirada a averbação ocorrida em 02/12/16, e ao final requer a 

procedência da ação com o cancelamento do contrato e da averbação, 

bem como a condenação pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a 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. 

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 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. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 
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responsabilidade, a exemplo, que a autora realizou o contrato de 

empréstimo consignado, a justificar a averbação, o que não o fez. Em sua 

contestação a requerida defende que os contratos não foram averbados 

pelo Banco Rural, e não identificou nenhum contrato com os números 

acima celebrados em 2016, e que o único desconto realizado refere-se a 

contrato devidamente firmado entre as partes. Em manifestação posterior, 

a requerida alegou que em dezembro de 2016, o Governo do Mato Grosso 

(órgão que o autor trabalha) alterou a forma de processamento das 

averbações dos empréstimos consignados, e em virtude desta alteração, 

ressalta-se, feita pelo Governo do MT sem participação do Banco Rural, 

foi gerado um novo código de averbação (A20161202000006627401 e 

A20161202000006627393), não trata de contrato inexistente, mas sim de 

simples alteração de numeração de averbação de contrato. Analisando as 

provas trazidas aos autos, resta demonstrado que na data da propositura 

da ação a parte autora possuía dois empréstimos com a requerida, 

totalizando o valor de R$ 188,16, descontado em sua folha de pagamento, 

que finalizariam em novembro e dezembro de 2018 (Id. nº 4578363, 

6803474, e 6803478), entretanto, em 02/12/16 foi averbado pela requerida 

dois novos contratos de empréstimo sob nº A20161202000006627401 e 

A20161202000006627393, sem autorização da autora, nem liberação de 

valores em favor da autora. No caso dos autos, a requerida não logrou 

êxito em demonstrar que a parte autora efetuou a contratação dos 

empréstimos referentes aos mencionados contratos averbados em 

02/12/16, nem que tais averbações se referem aos mesmos contratos 

assinados anteriormente sob novo número oriundo de alteração de 

numeração de averbação de contrato em razão de mudança na forma de 

processamento das averbações dos empréstimos consignados do 

empregador da parte autora. Conforme id. 4578342, com relação ao 

contrato averbado em 02/12/16 sob nº A20161202000006627401, teria 

sido liberado em favor do autor o valor de R$ 581,35, a ser pago em vinte 

e quatro parcelas, denotando tratar-se de um novo contrato, sem relação 

com os empréstimos anteriormente contratados com a requerida, 

ressaltando ainda que tal valor não foi liberado para a autora. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, e 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com as averbações indevidas de contratos de empréstimo que não 

solicitou à margem do consignado e que limitaram seu aceso a novos 

empréstimos, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Ante o exposto, 

decido Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida, tornando definitiva a 

suspensão da averbação aqui discutida; b) DETERMINAR o cancelamento 

dos contratos nº A2016120200000662741 e A20161202000006627393; 

c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a 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 NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Havendo o pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006538-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSICLER APARECIDA MAGIOLO OAB - SP118608 (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006538-86.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA em face do LOJA VIRTUAL DA 

TIM E TIM CELULAR S.A, alegando que adquiriu no site da Requerida em 

02.08.2017 um celular Moto G Plus, pelo qual pagou o valor de R$ 699,00 

(seiscentos e noventa e nove Reais), dividido em doze parcelas no cartão 

de crédito, no qual usaria o plano Tim Pós 7Giga. O prazo para entrega do 

aparelho era de 07 dias. Transcorrido o prazo, o autor contatou a 

Requerida que se manifestou no dia 16.08.2017 que tivera problemas com 

a remessa, alterando a data para a próxima semana, bem como 

disponibilizou a opção de desconto no valor da compra para um novo 

pedido. Em 25.08.2017, a Requerida informou que estar em contato com o 

fabricante, solicitando o prazo de 48 horas para retorno, no entanto, em 

29.08.2017 informou problemas com o fornecedor. Assim, o autor 

cancelou a compra, contudo, o valor não foi estornado e as demais 

parcelas continuaram a debitar no cartão de crédito. No ID 11951393 o 

autor peticionou informando que, embora tenha cancelado a compra 

realizada, a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito 

referente ao plano que utilizaria. Não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

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. A Reclamada, devidamente 

citada, não compareceu à audiência de conciliação, tornando-se revel. Em 

que pese seus argumentos na petição protocolada no ID 12361295, 

observo que a Requerida foi citada com seis dias de antecedência. 

Segundo o enunciado n. 03 das Turmas Recursais do Estado de Mato 

Grosso, “o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento é de 24 (vinte e quatro horas), 

levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei 

9.099/95 e artigo 192 do Código de Processo Civil”. Entrementes, de 

acordo com a redação do art. 218, §2º do CPC/2015, que substituiu o art. 

192 do CPC/1973, atualmente o prazo mínimo a ser considerado deve ser 

de 48 horas, e não mais 24. Assim, interpretando o art. 218, §2º 

juntamente com o art. 27 da Lei 9.099/95, tenho que, o lapso temporal foi 

suficiente para a Requerida providenciar sua representação. Passo à 

análise do mérito. No caso, é certo que o consumidor 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. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 
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facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o produto foi entregue no prazo 

convencionado, o que não o fez. As provas produzidas pela parte autora 

comprovam que houve atraso na entrega e consequente cancelamento do 

contrato, bem como as faturas juntadas demonstram que as parcelas 

foram cobradas e não houve estorno dos valores. A Requerida não 

demonstrou que houve utilização do plano vinculado à compra do aparelho 

a justificar a negativação do nome do autor, razão pela qual tenho que 

esta foi indevida. Logo, evidente que houve falha na prestação do serviço, 

pois inexistiu segurança ao consumidor, que pagou pelo produto e não o 

recebeu no prazo avençado e, ainda, teve seu nome negativado. Tal 

conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor. 

Assim, merece prosperar o pedido de danos morais formulado pela 

Reclamante. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 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, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) DETERMINAR que a Requerida providencie a 

retirada do nome do Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), contados da intimação desta decisão. b) 

CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, 

V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, 

desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a 

partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a 

empresa-reclamada a RESTITUIR a Reclamante, a quantia de R$ R$ 699,00 

(seiscentos e noventa e nove Reais), valor este que deverá ser corrigido 

pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e 

juros de 1% ao mês desde a citação válida; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010553-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010553-81.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA 

DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Compulsando os 

autos, verifica-se que as partes compuseram acordo. Isto posto, 

homologo, por sentença, a transação pactuada, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Nos termos do 

Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá 

ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a 

secretaria da vara com a expedição de alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Dispensada a intimação das partes, nos termos do art. 

914 da CNGC. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 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

 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 as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233425 Nr: 3373-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU CHARUPA BACCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/O

 Vistos etc,

I - Trata-se de denúncia oferecida pela i. Representante ministerial, 

imputando ao denunciado BARTOLOMEU CHARUPA BACCA a suposta 

prática do crime previsto no artigo 303, c/c artigo 291, §1º, inciso I, e artigo 

306, todos da Lei nº. 9.503/97.

II - Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício estabelecido 

no art. 89, da Lei nº 9.099/95, filiando-me a corrente de que se trata de 

direito subjetivo do acusado, hei por bem, designar Audiência para 

Proposta de Suspensão Condicional do Processo para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 13h15min.

 III – Ciência ao Ministério Público.

 IV - Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 136265 Nr: 5445-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE JESUS DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia, para CONDENAR o denunciado AILTON DE JESUS DA SILVA 

RIBEIRO, vulgo “Bicudinho”, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de 

Jangada/MT, nascido aos 03/11/1969, filho de Angelina Tiburcia de Souza 

Ribeiro e Laurentin de Souza Ribeiro, residente na Fazenda do Sr. 

Epaminondas, Comunidade Pindaial, Zona Rural, Cáceres/MT (ou Rua 
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Frederico Campos, próximo à caixa d’água, Bairro Santa Isabel, Barra do 

Bugres/MT), como incurso nas penas do artigo 16, “caput”, da Lei nº. 

10.826/03, cuja pena passo a dosar:(...) qual torno a pena DEFINITIVA EM 

03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ante a 

ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da 

pena.Estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para início do cumprimento da 

pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “c” do Código 

Penal. Entendo que se encontram presentes os requisitos do artigo 44 do 

Código Penal, dessa forma substituo a pena aplicada ao réu por duas 

penas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à 

comunidade e limitação de fim de semana, que deverá ser determinado 

pelo Juízo da Execução a forma do cumprimento.Considerando o fato de 

que o réu respondeu o processo em liberdade, dada a natureza da pena e 

regime fixado, bem como que não se encontram presentes os requisitos 

ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.(...).Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 4460-59.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB/MT 

13.522-B, PARA QUE TOME CONHECIMENTO DA R. SENTENÇA DE 

26/10/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 4460-59.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Por fim, não encontro causas de aumento de pena, nem outros elementos 

que possam modificar a pena do acusado, razão pela qual, ante a 

ausência de outros elementos, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos 

de reclusão.A pena aplicada deverá ser cumprida em regime inicialmente 

semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Porém, 

decreto sua prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 e 313, inciso I, 

ambos do CPP, pois, o réu Jean Santana de Oliveira descumpriu as 

condições que lhe foram impostas quando lhe foi concedido o benefício da 

liberdade provisória, quais sejam, o de comparecer a todos os atos 

processuais, não mudar de endereço e não se ausentar da Comarca por 

mais de oito dias, sem autorização judicial, conforme se infere da decisão 

acostada às fls. 64/66 e constantes no Alvará de Soltura de fl. 81, das 

quais foi devidamente intimado, conforme certidão juntada à fl. 82; 

outrossim, ausentou-se do distrito da culpa, não tendo sido encontrado 

para ser intimado pessoalmente da presente sessão, conforme se infere 

da certidão acostada à fl. 361, tendo sido intimado pela via editalícia (fl. 

363) e ainda assim, não compareceu para o ato.Consequentemente, não 

autorizo o réu a recorrer da presente em liberdade.Assim, expeça-se 

mandado de prisão preventiva em desfavor de Jean Santana de Oliveira, 

devidamente qualificado nos autos, remetendo-se à POLINTER, em 

Cuiabá-MT. Publique-se. Registre-se e intime-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive edital.Cumpra-se. Fórum de Cáceres/MT, 26 de 

outubro de 2015, às 11h50min.Jorge Alexandre Martins FerreiraJuiz de 

Direito e Presidente do Tribunal do Júri

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220871 Nr: 7740-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS BREMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Intimar a Advogada do Denunciado, Dra RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO, para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

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 apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Dados do processo: Processo: 

1000220-56.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCARLOS ALCANTARA Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL S.A

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001403-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (DEPRECADO)

ALEXANDRA DE ALMEIDA (DEPRECADO)

HELIO DESBESSEL (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça (ID 14100050) 

e os termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para INTIMAR a parte autora para providenciar o pagamento 

da complementação de 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.: guia de complementação de diligência. 

Dados do processo: Processo: 1001403-96.2017.8.11.0005; Valor causa: 

R$ 2.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261). Parte Autora: DEPRECANTE: FERTI RIO COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA Parte Ré: DEPRECADO: ALEXANDRA DE 

ALMEIDA, LUCAS CAETANO DESBESSEL, HELIO DESBESSEL 

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: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 13475794), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. Processo: 

1001695-81.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.951.383,79; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, 

EDSON SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do 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: 1000141-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO MAZETE JUSTINIANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 13381668), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. Dados do 

processo: Processo: 1000141-14.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

25.498,78; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: ADEMIR 

APARECIDO MAZETE JUSTINIANO 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000244-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a certidão do 

Oficial de Justiça com id 13202516. Diamantino, 17 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: 1001696-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça (ID 

13543356), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o autor para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. Dados do processo: 

Processo: 1001696-66.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 21.507,36; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

CORREÇÃO MONETÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. EXEQUENTE: EDSON FRANCA BRITO 

EXECUTADO: MARCIO JOSE PINHO 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000147-55.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT21112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN BILIERI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a certidão do 

Oficial de Justiça com id 14015485. Diamantino, 17 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: 1000778-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 13794606), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. Dados do 

processo: Processo: 1000778-62.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

18.179,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCAS BERNARDO MENDES 

SOARES 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: 1000197-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CASTRO DE LARA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa dos oficiais de justiça (ID 

14221330 e 13789518), impulsiono os autos a fim de INTIMAR o autor 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. Dados do processo: 

Processo: 1000197-47.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 41.651,95; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JEAN CASTRO DE LARA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000464-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)
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DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (14056276), impulsiono os autos a fim de INTIMAR o autor para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. Dados do processo: 

Processo: 1000464-19.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 2.938,66; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Parte Ré: LUCINEIA DA 

SILVA BARROS 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.: 38016 Nr: 2850-54.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banque Cantonale de 

Geneve, José Carlos Gallas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Abrão Dib - 

OAB:203597/SP, João Celestino Correa da Costa Neto - 

OAB:MT/4611-A, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, Rodrigo 

Ribeiro Fleury - OAB:176286/SP

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte requerida 

Agrenco do Brasil S/A (fls. 690/691-V) em face da sentença de fls. 

685/686.

A embargante alega que não fez nenhum acordo e sequer foi intimada 

para se manifestar acerca da composição de forma.

É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que se evidenciou no caso em 

espécie.

Inicialmente, verifica-se que foi homologado o acordo e extinto o feito em 

nome de todas as partes, às fls. 685/686.

Todavia, verifica-se que a parte requerida Agrenco do Brasil S/A não 

participou do acordo (fls. 676/680), portanto, houve erro material na 

sentença, uma vez que adicionou a requerida de forma equivocada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 690/691-V 

e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para retirar o nome da 

Agrenco do Brasil da sentença homologatória, devendo constar:

“HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes Banque Cantonale 

de Geneve, Alexsandro Giovani de Souza, Rita Maria Krohling e Ronaldo 

Krohling, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 676/680 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito em relação aos litigantes Banque 

Cantonale de Geneve, Alexsandro Giovani de Souza, e o faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo 

Civil”.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108568 Nr: 1850-38.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teofilo Amorim de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Àguas de Diamantino S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102120 Nr: 2524-50.2015.811.0005

 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: Magno Garcia Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industrial de Laticinios Lacbom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:OAB/MT 16.657, ANA LÚCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB:8311

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001701-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. L. (AUTOR)

I. M. R. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. -. A. D. A. (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor, para que em 5 dias informe nos autos o 

endereço da Empresa RODORÁPIDO TRANSP. LTDA, para expedição de 

oficio de Desconto de pensão alimenticia.

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

Processo Número: 1001054-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELEM MONICA GALVAO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO APARECIDO LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001054-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

FRANCIELEM MONICA GALVAO DE MORAIS RÉU: CELSO APARECIDO 

LEITE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por 

ARIANNY VITORIA MORAIS LEITE e ARIADINI SABRINI MORAIS LEITE, 

representadas pela genitora Francielem Mônica Galvão de Morais, em face 

de CELSO APARECIDO LEITE, já devidamente qualificados nos autos. Com 

a inicial vieram-me os documentos anexos. A exordial foi recebida e o feito 
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foi remetido ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de 

acordo de Id n. 10923546. O Ministério Público manifestou-se pela 

homologação do acordo (Id n. 11205079). Em seguida vieram- me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, 

em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, 

prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser 

homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do 

mérito. No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Ademais, devidamente 

preservados os interesses do(s) infante(s), cabível, pois, a sua 

homologação judicial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

termo de acordo firmado pelas partes (Id n. 10923546) para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Condeno as partes ao pagamento das 

custas processuais (art. 90, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do 

NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000678-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000678-73.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

WILIAN RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ROSANGELA 

CONCEICAO DE ALMEIDA DESPACHO Vistos, etc. Com fulcro no art. 292, 

§ 3º do NCPC, corrijo de ofício o valor da causa, que passará a ser de R$ 

4.808,16 (quatro mil, oitocentos e oito reais e dezesseis centavos). 

Determino à Secretaria Judicial que promova a devida retificação no 

sistema PJe. No mais, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer os pontos levantados pelo representando do 

Ministério Público, isto é, como será o direito de visitas (livre ou com 

limitações), bem como a forma de custeio das despesas extraordinárias 

dos menores. Com o aporte das informações, dê-se nova vista ao MPE. 

Empós, volte-me concluso. Às providências. Diamantino/MT, 20 de junho 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000198-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON AUGUSTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA AMARAL DE LARA (REQUERIDO)

HELOISE HELENA AMARAL DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000198-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

WILSON AUGUSTO DE MORAIS REQUERIDO: HELOISE HELENA AMARAL 

DE MORAIS, SUZANA AMARAL DE LARA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de ação revisional de alimentos com pedido de antecipação de tutela 

proposta por WILSON AUGUSTO DE MORAIS em face de HELOISE 

HELENA AMARAL DE MORAIS, representada por sua genitora SUZANA 

AMARAL DE LARA, todos já qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram-me os documentos anexos. Recebida a peça de ingresso, o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido e o feito foi 

encaminhado ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes. Durante a 

audiência, as partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, 

conforme termo de acordo de Id n. 13276576. O representante do 

Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (Id n. 

13364512). Em seguida vieram- me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e 

seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na 

transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com 

vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente representadas, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ademais, devidamente preservados os interesses 

do(s) infante(s), cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado pelas partes (Id 

n. 13276576) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, NCPC), 

cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85481 Nr: 865-11.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Lopes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Código n. 85481

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de arma de fogo de uso restrito (tipo 

pistola, calibre ponto 40 n.º SRF27006) formulado pelo Comando da 9ª 

CIPM (Ofício n. 541/ADM.SIST/9ª CIPM/2018), fl. 1.068.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à restituição (fls. 1070/1071).

Em seguida vieram os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que “antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Assim, as coisas apreendidas poderão ser restituídas desde que: a) 

comprovada a sua propriedade; b) não sejam bens confiscáveis e c) não 

mais interessem ao processo.

Compulsando os autos, observo que a sentença proferida transitou em 

julgado (fl. 1.057), bem como restou devidamente comprovado que a arma 

de fogo é de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado à fl. 1.068 e 

DETERMINO a imediata restituição do objeto (arma de fogo tipo pistola, 

calibre .40 S&W, número de série SRF27006) à Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, proprietária do referido bem.

EXPEÇA-SE o competente termo de restituição.

Às providências.

Diamantino/MT, 16 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA, de modo que, ante a presença dos requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal e ausência de motivos suficientes para 

alteração da medida, mantenho a segregação do acusado BENEDITO 

CÉSAR DE ARRUDA.INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defesa.Às 

providências.Diamantino/MT, 16 de julho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110492 Nr: 2897-47.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naldya do Carmo Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono da Parte Requerida para que fique ciente da 

expedição de Carta Precatória à Comarca de CUIABA- MT, para a 

testemunha LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA seja inquirido como 

testemunha, nos termos do artigo 222 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 42947 Nr: 3672-09.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalquer Júnior Nunes de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101069 Nr: 1958-04.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei da Silva Ormond

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120467 Nr: 3465-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Meireles Lopes, Magno Mendes de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT, Priscila Ferreira Galeno - OAB:13.396/MT

 Intimação do Patrono da Parte Requerida para que fique ciente da 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Nobres- MT, para ser 

inquirida como testemunha, nos termos do artigo 222 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44857 Nr: 1516-14.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovalar Pedroso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da petição de 

fls. 294/313, onde informa que o benefício de aposentadoria por invalidez 

encontra-se devidamente implantado, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 2325-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21692/O, Izabelle 

Epifanio - OAB:19915/O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 10 de julho de 2018, às 16h00min.

Código n. 101699

Autos n. 2325-28.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Mauro Bengi

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite, o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; o acusado Mauro Bengi; a 

advogada, Dra. Izabelle Epifanio.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. Empós, procedeu-se ao 

interrogatório do acusado, cujo ato foi devidamente registrado em sistema 

de áudio e vídeo. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Compulsando os autos observo que todas as testemunhas 

residem, atualmente, em comarcas diversas. Observo, ainda, que já foram 

expedidas as competentes cartas precatórias para inquiri-las, conforme 

se observa à fl. 74 (testemunhas de acusação) e fls. 72 e 73 

(testemunhas de defesa). Assim, com a chegada das cartas precatórias 

devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de 

memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º do Código de Processo 

Penal. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

________ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Izabelle Epifanio

Advogada

Mauro Benghi

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119619 Nr: 3123-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Adriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT
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 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 10 de julho de 2018, às 14h00min.

Código n. 119619

Autos n. 3123-18.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Felipe Adriano Martins.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite, o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia, o Advogado, Dr. Alessandro de 

Almeida Santana Souza.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas, bem como a 

ausência das testemunhas. Consigno que as testemunhas não 

compareceram, pois confundiram com a data de um Júri designado para 

agosto. O advogado, Dr. Alessandro de Almeida Santana Souza, pugnou 

pela concessão de prazo para juntada de substabelecimento.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Defiro o pedido da defesa e concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para a juntada do substabelecimento aos autos. Ante a ausência das 

testemunhas (policiais), redesigno a presente audiência para o dia 27 de 

agosto de 2018, às 16h30m. Oficie-se a 9° Companhia Independente de 

Policia Militar de Diamantino solicitando o comparecimento dos Policiais 

militares Orlandinho Macedo de Oliveira e Lucas Gabriel Silva de Castilho. 

Oficie-se, ainda, a Polícia Civil requisitando o comparecimento do IPC José 

Meirelles Neto. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _______ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Alessandro de Almeida Santana Souza

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92291 Nr: 766-70.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Bassi Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 (...) DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Expeça-se carta precatória a Comarca de Nova Mutum/MT 

para inquirição da testemunha Mario Igor de Carvalho Monteiro, conforme 

endereço informado à fl. 186. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Arenápolis para inquirição da testemunha Louzenil Nicácio de Arruda, vez 

que encontra-se lotado no Núcleo de Polícia Miltar de Nova Marilândia-MT. 

Por fim, solicitem-se informações acerca das Cartas Precatórias 

expedidas a Comarca de Cuiabá/MT (fls. 166 e 179) e Nova Mutum/MT (fl. 

180). Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.Raul Lara LeiteJuiz de 

DireitoDaniel Balan ZappiaPromotor de JustiçaGabriela Cocco Busnello 

BenevidesAdvogadaCarlos Henrique Bassi HuberDenunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 2043-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Código n. 94352

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o ofício de fl. 128, resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 23 de 

outubro de 2018 às 13h30.

 Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intime-se.

Às providências.

Diamantino /MT, 16 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109197 Nr: 2179-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgenes Emmanuel de Macedo do Espirito 

Santo Coringa, Divino Rumão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 109197

DECISÃO

Vistos, etc.

O réu GEORGENES EMANUEL DE MACEDO DO ESPÍRITO SANTO 

apresentou às fls. 461/464 pedido de transferência de estabelecimento 

prisional, vez que se encontra na cadeia pública local e pretende ir para o 

Presídio Carumbé.

O Supremo Tribunal Federal, no que se refere à transferência de 

estabelecimento prisional, orienta que devem estar presentes os requisitos 

do vínculo familiar, a boa conduta carcerária e a existência de vaga no 

estabelecimento para onde se pretende ir.

Contudo, a cópia do comprovante de endereço de fl. 470 não está legível, 

a declaração de fl. 466 não é idônea para comprovar a real existência de 

união estável e, apesar de juntar a sua certidão de nascimento, deixou de 

comprovar o domicílio de seus pais.

 Em síntese, o requerente não comprovou, ao menos, que possui vínculo 

familiar nas proximidades da Capital do Estado.

Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO.

Às providências.

 Diamantino/MT, 16 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010390-75.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANIEL TIMOTEO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010390-75.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME EXECUTADO: JOSE DANIEL TIMOTEO PEREIRA Vistos, etc. I 

– Em busca via sistema Renajud verifiquei a existência do veículo em nome 

da parte executada. Contudo, conforme se constata pelos documentos em 

anexo, o referido bem encontra-se com restrição de alienação fiduciária o 

que impossibilita a inserção de restrição via Renajud. Isto porque, na 

alienação fiduciária, o bem dado em garantia é de propriedade do 

fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado 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. Em razão do exposto, deixo de inserir a 

restrição pelas razões expostas. II – Assim, intime-se a parte exequente 

para que junte aos autos o cálculo atualizado da dívida e indique bens 
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passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 

processo. IV – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018 José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015161-62.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CARLOS ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015161-62.2013.8.11.0005. REQUERENTE: EVERTON CARLOS ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em 

julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015162-47.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015162-47.2013.8.11.0005. REQUERENTE: EMERSON FARIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015189-30.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015189-30.2013.8.11.0005. REQUERENTE: QUINTINO PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em 

julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015241-26.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015241-26.2013.8.11.0005. REQUERENTE: LUCINDO FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015240-41.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015240-41.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ERICA PEREIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015242-11.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA PIRES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015242-11.2013.8.11.0005. REQUERENTE: NEIDE MARIA PIRES PINTO 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015243-93.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILA LUZIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015243-93.2013.8.11.0005. REQUERENTE: NILA LUZIA DE SOUZA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015178-98.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015178-98.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA 

SILVA NETO REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito 

em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015244-78.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015244-78.2013.8.11.0005. REQUERENTE: REGINA DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em julgado da 

sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015248-18.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015248-18.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DE 

FREITAS REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o transito em 

julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015249-03.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015250-85.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015265-54.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015054-18.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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EMERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015057-70.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015056-85.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TEIXEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015174-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015181-53.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015182-38.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015207-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 109 de 657



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015202-29.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015209-21.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015058-55.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUERREIRO SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015058-55.2013.8.11.0005. REQUERENTE: LUCAS GUERREIRO SILVA E 

SOUZA REQUERIDO: SERASA S.A., SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015061-10.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015061-10.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO 

SILVA REQUERIDO: SERASA S.A., SERASA S/A. Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015062-92.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANACLETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015065-47.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)
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SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015070-69.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015112-21.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015119-13.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TOMEKITI FUKUSHIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015155-55.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NORMILDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015157-25.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015170-24.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011564-22.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLNEI DE OLIVEIRA WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEICHTWEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011564-22.2012.8.11.0005. REQUERENTE: IVOLNEI DE OLIVEIRA 

WALKER REQUERIDO: SERGIO LEICHTWEIS Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 12 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000722-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000722-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NUCLEO-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME REQUERIDO: ACASSIO 

MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE 

SOUZA, ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA Vistos, etc. 

Considerando que a missiva foi devidamente cumprida, devolva-se à 

Comarca de origem com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-12.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SABO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA CORREIA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010390-12.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: NILTON CESAR SABO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ZENILDA CORREIA PINTO Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do 

executado, desde que não sejam essenciais para sua habitabilidade, 

conforme recomenda o Enunciado nº. 14 do FONAJE. Sem prejuízo, 

intime-se a parte executada 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 por descumprimento. (Art. 774, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010272-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010272-60.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ADIVALDO MOREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO Vistos, etc. 

Em pesquisa junto ao sistema renajud verifiquei a existência de veículo em 

nome do executado, conforme se constata pelo extrato juntado. Assim, 

intime-se a parte exequente para que informe se possui interesse da 

adjudicação do bem, indicando o endereço que possa ser localizado, no 

prazo de 05 dias. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao CRI local, 

uma vez que tal diligência compete ao exequente. Sem prejuízo, 

expeça-se auto de constatação com o intuito de averiguar se o executado 

possui bens em sua residência passíveis de penhora, desde que não 

utilizados para sua habitualidade, conforme orientação do enunciado nº. 

14 do FONAJE, devendo o Sr. Oficial de justiça certificar nos autos a 

existência de eventuais bens. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015187-60.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015187-60.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA SANTIAGO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Certifique-se o transito 

em julgado da r. sentença e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000367-82.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANO DA ROSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Acolho a 

justificativa apresentada no id. 13966632. 2. Designe-se audiência de 

conciliação. 3. Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de 

que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente 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 
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custas processuais. 5. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ANDRELINA DE MAGALHAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010442-66.2015.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIANA ANDRELINA DE 

MAGALHAES CAMPOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. Intime-se a parte autora pessoalmente por 

meio de Oficial de Justiça para que indique a conta que o valor vinculado 

aos autos deverá ser depositado. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000934-50.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ALUISIO JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010200-10.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LIDIANA MACEDO DA SILVA 

REQUERIDO: PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP Vistos, 

etc. Ante a improcedência, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010290-81.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010290-81.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: ESPOLIO DE MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução 

opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando em suma, a prescrição 

parcial dos créditos advocatícios. Decido. Primeiramente, importante 

ressaltar que figura no polo ativo da demanda o espólio do de cujus Sr. 

Marcos Roberto Manrique, que no ato está devidamente representado por 

sua inventariante e herdeira Sra. Cleide Maria de Almeida Manrique. Além 

disso, infere-se que são herdeiros do de cujus a ora inventariante e o 

menor Victor Hugo Manrique, id. 3733875 – p.3. A parte embargante 

sustenta, em suma, a prescrição parcial dos créditos advocatícios, 

especificamente em relação a cota pertencente a viúva do de cujus, uma 

vez que segundo o embargante não há prescrição dos créditos 

concernentes ao menor, requerendo que seja reconhecido a 

obrigatoriedade apenas de 1/4 dos créditos. As certidões de títulos 

advocatícios datam respectivamente 10.03.2009, 21.08.2008 e 

21.01.2008, conforme id. 3733883 – p. 1/3. Pois bem. Em análise dos 

autos, é de reconhecer a improcedência dos embargos opostos pelo 

embargante pelas razões que passo a expor. Segundo o princípio da 

saisine, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros após a morte, 

ou seja, a morte é o marco da sucessão. No mesmo sentido, o art. 1.784 

do Código Civil, dispõe que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, 

desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Além disto, a 

herança é una e indivisível até a partilha, momento que será estabelecido o 

quinhão de cada herdeiro, aplicando as regras do condomínio no tocante a 

posse e propriedade da herança (Art. 1.791, CC). É nítido que estamos 

diante de uma situação de composse bem como de copropriedade sobre a 

herança, portanto, resta comprovado que os créditos advocatícios 

trata-se de verba que integra o espolio do falecido advogado que prestou 

serviços a sociedade de Diamantino, e não recebeu. Isto porque, como já 

dito alhures, os bens pertencentes ao de cujus foram imediatamente 

transferidos aos seus herdeiros após a sua morte, ocorrida em 

10.08.2011, inclusive os créditos discutidos nos autos, passando a 

compor o espólio do de cujus. Entretanto, não há como negar que os 

honorários advocatícios possuem prazo prescricional quinquenal, a teor 

do disposto art. 25 da Lei 8.906/94, sendo que, não havendo causa 

impeditiva, suspensiva ou interruptiva os créditos cobrados nos autos 

estariam prescritos. Nesse ponto, o artigo 198 do CC estabelece que não 

corre prescrição contra os incapazes descritos no art. 3º do mesmo 

códex, aplicando-se essa máxima ao caso em tela, eis que trata de 

interesse de herdeiro menor de 16 anos. Assim, vislumbra-se que houve 

causa suspensiva da prescrição no momento da morte do de cujus, uma 

vez que seus bens foram imediatamente transferidos aos seus herdeiros, 

dentre eles o seu filho menor de 16 anos, contra quem não corre 

prescrição. Quanto ao tema, o Código Civil afirma que não corre 

prescrição nas causas pendendo condição suspensiva (Art. 199, I). 

Portanto, sendo a herança universal e indivisível, ex lege, não há que se 

cogitar prescrição, haja vista que tal argumento esbarra na inteligência do 

art. 201, do Código Civil, beneficiando-se, inclusive, a viúva do de cujus. 

Nesse sentido, a Egrégia corte do Estado de Mato Grosso, em sede de 

apelação deste mesmo caso já decidiu, senão vejamos: TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 139597/2015 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE DIAMANTINO RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL 

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO APELADO(S): ESPÓLIO DE 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE, REPRES. POR SUA 

INVENTARIANTECLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE Número do 

Protocolo: 139597/2015 Data de Julgamento: 03-10-2016 E M E N T A 

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - 

MENOR HERDEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, DO CC - VERBA 

HONORÁRIA - BENS DO ESPÓLIO - INDIVISÍVEL E UNITÁRIO – RECURSO 

DESPROVIDO. Outrossim, merece ainda destaque os ensinamentos da 

doutrina pátria, cito nome de escol como o Prof. Cássio Scarpinella, abaixo 

reproduzido: “A suspensão do curso do prazo prescricional estabelecida 

por causa subjetiva é benefício que só pode ser invocado pela pessoa em 

cujo favor foi conferido. Desse modo, ainda que se trate de obrigação 
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solidária, não beneficia os demais credores. Tratando-se de obrigação 

indivisível, entretanto, a isenção se estende aos outros credores, dada a 

natureza do objeto, por motivo de ordem econômica ou pela razão 

determinante do negócio”. (Código Civil comentado. Coordenador Ministro 

Cezar Peluso, 10. ed. São Paulo: Manole. p. 126). É importante salientar, 

que até mesmo a decadência que é causa mais grave e afeta diretamente 

do direito material do autor, está condicionada a observância da condição 

suspensiva do art. 198, I, do Código Civil, por expressa determinação legal 

(Art. 208, CC). Portanto, não há que se cogitar em prescrição, ainda que 

parcial, sob pena de configurar adiantamento de posse do quinhão 

hereditário, o que violaria, consequentemente o princípio da estrita 

legalidade que vige no Estado Democrático de Direito. Dessa forma, 

considerando que a herança é indivisível até a partilha, considerando a 

força do entendimento exarado pela Egrégia câmara do TJMT, é certo que 

a viúva do de cujus se beneficia da causa suspensiva da prescrição 

ocorrida nos autos, conforme disposto no artigo 201 do CC. Demais a 

mais, é cediço que em se tratando de condenação contra a Fazenda 

Pública, aplica-se o disposto no art. 1-Fº da lei 9494/97 que aduz “ Nas 

condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança”. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009). 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já 

decidiu, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA – 

CONDENAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – JUROS E 

CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA RE 870947/SE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Embora prevista a possibilidade do apelante ajuizar uma 

execução de título judicial é cabível a ação de cobrança, de modo que a 

verba sucumbencial deve ser mantida, com fulcro no art. 20, §3º do 

CPC/73. Os juros de mora são aplicáveis 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, instituído 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. A correção monetária deve ser 

incidida pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então 

passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos 

deveriam ter sido realizados. (Ap 109576/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

24/01/2018). Em razão do exposto, REJEITO os embargos à execução 

opostos pelo Estado de Mato Grosso, e declaro a exigibilidade dos títulos 

acostados à inicial, id. 3733883 – p. 1/3, com juros desde a citação pelos 

índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de 

poupança, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida NILCE para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do requerente acerca 

do pagamento ID 12324608

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO VITALINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

ROSEANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADVANIO LEOCADIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001230-72.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADALBERTO VITALINO DE 

MORAES REQUERIDO: MARCOS DOS SANTOS SILVA, ROSEANE DOS 

SANTOS, ADVANIO LEOCADIO DA SILVA Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 03 de agosto de 2018 às 11h00min. 3 

- Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado ID 11939209 foi interposto no prazo 

legal, bem como requer os benefícios da justiça gratuita. Certifico ainda, 

envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001492-22.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RONALDO BENEDITO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. De início, postergo a apreciação das questões preliminares 

suscitadas pela requerida, eis que estão fundamentadas com matéria 

afeta ao mérito da ação. Primeiramente, registro que a inversão do ônus 

da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 
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Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez 

que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em 

resumo, que seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já 

que não possui qualquer débito junto à requerida, e que tal fato lhe causou 

incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação 

dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do 

débito. Dispenso a necessidade de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas não só da cessão 

realizada com aquela instituição financeira, como também do negócio 

jurídico originário que ensejou a negativação do CPF da parte promovente. 

Passo a julgar o mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento 

de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de 

direitos de operações e outras avenças do Banco do Brasil, conforme 

documentação acostada em defesa, na qual demonstrou a origem do 

contrato inscrito no SPC/SERASA – empréstimo do valor de R$ 101,26, 

sendo que a transação deveria ser paga em 12 parcelas para a quitação 

do negócio (id. 12954701). Neste particular, a reclamada demonstrou a 

legítima origem do débito negativado no valor de R$ 109,78, que possui 

data de vencimento na vigência do prazo das 12 prestações que deveriam 

ser pagas, referente a dívida efetivada pela autora na instituição 

financeira que cedeu os direitos sobre a dívida à ora requerida. Nota-se 

que em impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer 

ao credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). 

Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em 

decorrência do não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em 

exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001493-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001493-07.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EDSON PEREIRA FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. De início, postergo a apreciação das 

questões preliminares suscitadas pela requerida, eis que estão 

fundamentadas com matéria afeta ao mérito da ação. Primeiramente, 

registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que 

os documentos juntados no presente feito são suficientes para uma 

decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto à 

requerida, e que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, 

que a ré seja condenada à reparação dos danos decorrentes da 

inscrição, a retirar as informações negativas junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do débito. Dispenso a 

necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação 

da ré de apresentar as provas não só da cessão realizada com aquela 

instituição financeira, como também do negócio jurídico originário que 

ensejou a negativação do CPF da parte promovente. Passo a julgar o 

mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento de débito 

contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de direitos de 

operações e outras avenças do Banco do Brasil, conforme documentação 

acostada em defesa, na qual demonstrou a origem do contrato inscrito no 

SPC/SERASA (empréstimo através de cartão bancário), sendo que a 

autora contraiu 24 parcelas para a quitação do negócio (id. 13482446). 

Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito 

negativado no valor de R$ 1.138,42, referente a dívida efetivada pela 

autora na instituição financeira que cedeu os direitos sobre a dívida à ora 

requerida. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de haver 

quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo credor 

(cessionário). Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, 

não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé no equivalente a um 10% do valor da causa a ser revertido em 

favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo 

Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro no patamar de 10% do valor da 

causa. Revogo os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000797-34.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através dos 

holerites anexados pelo autor que demonstram os descontos dos serviços 

de cartão de crédito que alega nunca ter contratado junto à empresa 

Requerida. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte 

requerente está sendo cobrada de serviços dos quais alega não ter 

contratado, o que poderá comprometer a subsistência da parte autora. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente 

com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - 

Seja notificada a requerida para que deixe de realizar os descontos em 

folha de pagamento do autor quanto aos serviços de cartão de crédito, 

sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 – 

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que junte aos autos 

comprovante de endereço, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. 7 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito
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Processo Número: 1000812-03.2018.8.11.0005
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000812-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que há títulos protestados 

em nme da parte autora, id. 14174100 - Pág. 3, não havendo qualquer 

risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para que 

compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo manifestação no 

prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000813-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 
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autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000814-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018 José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000815-55.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAURINDA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o 

valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 
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Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

dos Professores, nº. 106, Bairro Buriti. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000816-40.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAURINDA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o 

valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

dos Professores, nº. 106, Bairro Buriti, Diamantino/MT. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR MARIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000817-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LENIMAR MARIA DAS DORES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018 José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000818-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 
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houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Sem prejuízo, expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça constatar se a parte autora reside no endereço informado na 

petição inicial, qual seja Rua dos Professores, nº. 106, Cohab Morar 

Melhor, Bairro Buriti, Diamantino/MT. 7 - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000819-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCELIA ANTONIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - 

EPP Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000820-77.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCELIA ANTONIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 
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Além do mais, verifico a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000821-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUISBAO DA COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pelo fato de que parte autora informa que 

nunca teve relação comercial com a reclamada, o que deve ser levado em 

consideração até a contestação da ré É de se mencionar que é fato 

comum nos dias atuais a falsificação de documentos visando à solicitação 

de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente da credora de 

conceder crédito sem a checagem adequada dos documentos do 

solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente em razão de 

falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Sem prejuízo, expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça constatar se a parte autora reside no endereço informado na 

petição inicial, qual seja Rua dos Professores, nº. 86, Quadra nº. 01, 

Cohab Morar Melhor, Bairro Buriti, Diamantino/MT. 7 - Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018 José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CELESTINO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000799-04.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MILTON CELESTINO DE 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Nesta data junto a decisão proferida 

anteriormente pelo Ilustre Juiz Substituto Legal. Cumpra-se. Diamantino, 16 

de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011027-94.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOUREIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8011027-94.2010.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL LOUREIRO NETO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000043-29.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LUCINDO FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente 

na decisão, bem como para corrigir erro material, conforme se infere do 

artigo 1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. A embargante alega, 

preliminarmente, a suspensão do processo pelo recurso especial nº 

1.525.174-RS (2015/0084767-9). Analisando os autos, verifica-se que 

assiste razão a parte embargante, uma vez que há correspondência do 

objeto da presente ação com os Recursos que tramitam no rito de 

Recursos Repetitivos referente as questões relativas ao Tema 954, razão 

pela qual é necessária suspensão dos autos até o julgamento do Recurso 

Especial n° 1.525.174/RS Portanto, DOU PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios para determinar a SUSPENSÃO do presente 

processo, inclusive para suspender a análise do pedido de omissão e 

obscuridade na sentença prolatada em relação ao valor da restituição em 

dobro, até o julgamento final do Recurso Especial n° 1.525.174/RS. 

Aguardem-se os autos na Secretaria até o julgamento final do referido 

incidente. Cumpra-se. Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000884-24.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FABIANO LOPES GARCIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. Certifique-se a Sra. 

Gestora se os patronos das partes foram intimados da audiência de 

instrução e julgamento designada. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015167-69.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE ALMEIDA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015179-83.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ NUNES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015185-90.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NUNES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015180-68.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015186-75.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTIAGO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 
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transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015193-67.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015191-97.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA SABINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015194-52.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ADELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015192-82.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015223-05.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015227-42.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA GARBUGIO BELASQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015230-94.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015231-79.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015229-12.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SANTANA CORREA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015237-86.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015236-04.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015239-56.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM CAMARCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015247-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Vistos. Certifique-se o 

transito em julgado da sentença. Após, não havendo manifestação, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 991-67.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINI CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75346

 Conforme determinação Judicial de fls.134,intimo a Herdeira JOANA DARC 

DE AMORIM DIAS, por intermédio de seus Advogados FRANCISCO SILVA, 

OAB n°75346 e MARCOS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS,OAB n°9652/MT, a 

fim de que manifeste se a concordância, ou não, com a recondução de 

Rosangela ao encargo de inventariante e, se for o caso, informe se há 

interesse da parte dos mesmos no exercício do múnus, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123000 Nr: 5539-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160129 Nr: 463-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, JOÃO LUIS 

SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar do patrono do autor - Dr. Mauro Paulo Galera Mari - AOB/MT 3056, 

para comparecer nesta 2ª Secretaria da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, a fim de retirar a carta de citação, para o cumprimento do 

solicitado em fls. 48 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149657 Nr: 4221-10.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTANTE SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, ELLEN CAROLINA DA SILVA - OAB:157861/SP, 

GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:SP 132.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55787 Nr: 3415-19.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROGERIO PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - OAB:MT 

3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 .Pertinente, portanto, a produção da prova testemunhal postulada, bem 

como o depoimento pessoal da parte embargada. Para tal finalidade, 

designo audiência de instrução para a data de 22 de agosto de 2018, às 

17h00min.A parte embargada deve ser intimada pessoalmente para 

comparecer à audiência a fim de prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso senão comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor (CPC, art.385, §1º).Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

que as partes apresentem o rol de testemunhas (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.Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192561 Nr: 5047-65.2017.811.0037

 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: E. V. M. Oliveira Transportes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS, VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ADEMILSON BATISTA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, JOÃO 

ALBERTO DA CUNHA FILHO - OAB:10705, MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

citação, conforme requerido a fl. 110 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 3224-66.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irevaldo Gutierres Gimenez, ANGELA REGINA 

GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ, JOÃO ROBERTO HATCH DE 

MEDEIROS, ANA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS, SOCIEDADE 

MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - 

UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASQUALI - 

OAB:27753/RS, ALEXANDRA MINUSCOLI CHEDID - OAB:52243/RS, 

ISAC CHEDID SAUD - OAB:6.919/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 3224-66.2011.811.0037 (Código 104260)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Severino Pasquali

Executados: Irevaldo Gutierres Gimenez e Outros

Vistos em correição permanente.

O Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), 

sob o fundamento de conexão com a ação nº 217-66.2011.811.0037 

(100681), remeteu os presentes autos para a Segunda Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste (MT).

A fim de viabilizar a análise conjunta das ações, inclusive a pertinência de 

eventual suscitação de conflito negativo de competência, determino o 

imediato apensamento dos nº 217-66.2011.811.0037 (100681), com 

subsequente conclusão.

Para tal finalidade, forme-se o processo de cobrança de autos, já que a 

causídica Dra. Adriana Pasquali, embora regularmente intimada em 

17/05/18, não procedeu a devolução do feito, segundo consulta ao 

Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133945 Nr: 5975-21.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irevaldo Gutierres Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 
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OAB:6.919/RS

 Processo nº 5975-21.2014.811.0037 (Código 133945)

Embargos à Execução

Embargante: Irevaldo Gutierres Gimenez

Embargado: Severino Pasquali

Vistos em correição permanente.

O Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), 

sob o fundamento de conexão com a ação nº 217-66.2011.811.0037 

(100681), remeteu os presentes autos para a Segunda Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste (MT).

A fim de viabilizar a análise conjunta das ações, inclusive a pertinência de 

eventual suscitação de conflito negativo de competência, determino o 

imediato apensamento dos nº 217-66.2011.811.0037 (100681), com 

subsequente conclusão.

Para tal finalidade, forme-se o processo de cobrança de autos, já que a 

causídica Dra. Adriana Pasquali, embora regularmente intimada em 

17/05/18, não procedeu a devolução do feito, segundo consulta ao 

Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4978 Nr: 28-45.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FIORAVANTI CORBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE VETORELLO - 

OAB:5954-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, MARCO 

ANTÔNIO DOTTO - OAB:MT/4.628-A, SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109622 Nr: 8811-69.2011.811.0037

 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: NATALIA BERESTOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno o demandado ao pagamento de indenização 

dos danos materiais, no valor de R$ 10.460,69 (dez mil quatrocentos e 

sessenta reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de juros legais 

(CC, art.406) e correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso, 

bem como a indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da 

sentença.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face da 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, em favor do fundo da Defensoria Pública 

Estadual.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175400 Nr: 8200-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107355 Nr: 6465-48.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LUCA, ANDRÉIA GRZEIK DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 .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), 16 de 

julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156697 Nr: 7508-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA LARISSA YUMI TAKEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ARAUJO GRAÇA CORADINI

 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:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125921 Nr: 8489-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GEAROLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO TAFAREL, VALMIR 

TAFAREL, ALVADI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: NÃO PROC., no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 5490-65.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRZIO TRIACA - ME, SÉRZIO TRIACA, MARIA 

TRIACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107399 Nr: 6512-22.2011.811.0037

 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): D' AVILA E D' AVILA LTDA, RENATO SILVEIRA 

D'AVILA, RUTH MARIA SILVEIRA D'AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150225 Nr: 4513-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113323 Nr: 3702-40.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, ANA CRISTINA 

OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASQUALI - 

OAB:27753/RS, ALEXANDRA MINUSCOLI CHEDID - OAB:52243/RS, 

ISAC CHEDID SAUD - OAB:6.919/RS

 Processo nº 3702-40.2012.811.0037 (Código 113323)

Embargos à Execução

Embargantes: João Roberto Hatch de Medeiros e Outra

Embargado: Severino Pasquali

Vistos em correição permanente.

O Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), 

sob o fundamento de conexão com a ação nº 217-66.2011.811.0037 

(100681), remeteu os presentes autos para a Segunda Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste (MT).

A fim de viabilizar a análise conjunta das ações, inclusive a pertinência de 

eventual suscitação de conflito negativo de competência, determino o 

imediato apensamento dos nº 217-66.2011.811.0037 (100681), com 

subsequente conclusão.

Para tal finalidade, forme-se o processo de cobrança de autos, já que a 

causídica Dra. Adriana Pasquali, embora regularmente intimada em 

17/05/18, não procedeu a devolução do feito, segundo consulta ao 

Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41787 Nr: 4243-83.2006.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, ANDRÉIA GRZEIK DE 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 16 de 

julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162952 Nr: 1646-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109926 Nr: 241-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CAETANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 dos paTronos da parte exequente para os termos da certidão a seguir:N.º 

do Mandado 113333 (Código 109926)

 CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO PARA DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA

Certifico, eu, NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS, Oficiala de Justiça 

lotada nesta Comarca, que, FAÇO A DEVOLUÇÃO, nesta data, do 

presente mandado de Intimação do executado, GLEISON CAETANO 

SOARES, expedido sob a ordem da MMa. Juíza de Direito da Segunda 

Vara Cível, Dra. PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, extraído dos Autos em 

epígrafe, SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO, pelos motivos esposados abaixo:

* O presente mandado foi entregue a esta Oficiala contendo o depósito 

apenas do valor de R$ 25,00, concernente à diligência.

 Sendo assim, considerando o disposto na Portaria 010/2016/DF, de que 

as diligências em área urbana estão valoradas em R$ 35,00, para o 

cumprimento da diligência, torna-se necessário o depósito do indigitado 

valor.

Em face de tais circunstâncias, para que a parte autora aprecie o 

disposto, devolvo o presente mandado e a guia de depósito da diligência 
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de R$ 25,00, sem a sua utilização, junto com esta à Central de Mandados, 

para as devidas providências na forma da lei.

Por ser a pura expressão da verdade, assino e dou fé.

 Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

____________________

Nieles Campos Prestes

 Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74867 Nr: 7185-49.2010.811.0037

 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: VALDEMAR BATISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte requerente para depositar diligencia de 

intimação da parte executada, juntando aos autos o comprovante, 

respectivo no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168723 Nr: 4615-80.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209723 Nr: 4005-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA APARECIDA GOMES ARRUDA, EVERALDO 

AGULHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Processo nº 4006-44.2018.811.0037 (Código nº 209723)

Tutela Antecipada em Caráter de Urgência

Requerente: Laura Aparecida Gomes Arruda

Requerido: BRS Engenharia e Construções LTDA.

 Vistos etc.

Solvida a questão relacionada à indisponibilidade do sistema PJE, 

distribua-se na forma normativa, arquivando-se o expediente físico.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004821-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 007/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência, para citação do requerido, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004268-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI DE MATTOS (AUTOR)

EMILIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR)

LUCIANO LEMES (AUTOR)

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

AIRTON CAMPOS DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO FRANCO RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004268-59.2018.8.11.0037. AUTOR: AIRTON CAMPOS DE FARIA, 

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO, EMILIO GONCALVES DE ARAUJO, 

LUCIANO LEMES, VALCI DE MATTOS RÉU: ARILDO FRANCO RIBEIRO 

Visto, Intimem-se os requerentes, por meio de seus advogados para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004443-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE ORDEDITO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004443-53.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE ORDEDITO DOS REIS, OLIRA ALZINA SILVA DOS 

REIS REQUERIDO: CARLOS ALBERTO SANTANA Visto, Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais proposta por José Ordedito dos 

Reis e Olira Alzina Silva dos Reis contra Carlos Alberto Santana, todos 

qualificados. Alegam que as partes firmaram compromisso particular de 

compra e venda de um lote localizado no Projeto Casulo do Jácomo, com 

uma área total de 3.7 hectares, possuindo uma casa construída de 

alvenaria com área coberta de 108 metros, localizado na cidade de 

Poxoréo – MT, no valor de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil 

reais). Aduzem que para pagamento do lote houve permuta de uma casa 

de propriedade do requerido, localizada na rua Genipapo nº 1075, Bairro 

Primavera III, na cidade de Primavera Do Leste – MT, no valor de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e que a diferença entre os 

dois imóveis era o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), que seria pago de 

forma parcelada pelos autores com o dinheiro referente ao aluguel de uma 

kitnet situada no mesmo endereço da casa permutada, no valor de 400,00 

(quatrocentos reais) cada parcela. Relatam que efetuaram o pagamento 

de 20 parcelas, no entanto, o requerido alega que os autores continuam 

em débito, negando-se a fazer a transferência do imóvel. Requerem a 

concessão de tutela antecipada para determinar a expedição de oficio 
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para o Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT para 

averbar na matrícula n.º 8.909 a existência da presente demanda, e para 

determinar ao requerido a imediata outorga da Escritura Definitiva, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa diária. Junta documentos. É o 

relatório. Decide-se. O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, 

estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Com relação ao pedido de 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que inscreva 

à margem da matrícula do imóvel nº 8.909 a existência da presente 

demanda, verifica-se que dispõe o artigo 297 do Código de Processo Civil 

que: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas 

para efetivação da tutela provisória”. Dessa forma, com base no poder 

geral de cautela, visando resguardar o resultado útil do processo e evitar 

danos a terceiros, mostra-se adequada a averbação da existência da 

presente ação na matricula do imóvel. Nesse sentido cita-se 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - LIMINAR - AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO 

DE REGISTRO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - ART. 297 CPC - PODER 

GERAL DE CAUTELA. - A determinação judicial no sentido de que seja 

expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóvel, com o objetivo de que 

seja averbado na matricula do bem o ajuizamento de ação, mostra-se 

possível pelo poder geral de cautela do magistrado, previsto no artigo 297 

do CPC. - Através da averbação, fica comprovada a existência de ação 

que tem por lide determinado bem, no cartório de registro de imóveis. 

Amplia-se, assim, a possibilidade de a existência da ação chegar ao 

conhecimento de terceiros, evitando que estes formalizem negócios 

jurídicos com o proprietário do bem averbado. NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO (AI 10143150007613001; TJ/MG; Órgão julgador: 13ª 

Câmara Cível; Relator: Rogério Medeiros; Julgamento: 13 de Julho de 

2017). Assim, considerando que a averbação não possui caráter 

restritivo, mas sim informativo, defere-se o pedido e determina-se a 

expedição de ofício ao CRI desta comarca para que proceda a averbação 

da existência do presente feito na matrícula n.º 8.909, conforme solicitado 

no item “b” (ID 13900399). Em relação ao pedido de tutela de urgência para 

determinar ao requerido a imediata outorga da escritura definitiva, vê-se, 

no presente caso, que não é possível aferir, nesta sede de cognição 

sumária, a probabilidade do direito do autor. Assim, para elucidação dos 

fatos, prudente então a oitiva da parte requerida, para melhor análise da 

controvérsia submetida à apreciação judicial. Nesse compasso, o 

Estado-juiz posterga a análise de parte do pedido de tutela antecipada, 

para primeiro manifestar a parte requerida. Outrossim, sem prejuízo ao 

acima exposto e de acordo com o art. 3º, §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 14h20min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, intimem-se os 

requerentes, para, querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do 

autor. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003972-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

A G PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003242-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE NONATO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (EXECUTADO)

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003242-26.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE HENRIQUE NONATO 

FILHO EXECUTADO: SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS 

AGRICOLAS EIRELI - ME, ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR Visto, 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial C/C Pedido de Liminar 

de Busca e Apreensão, manejada por Jose Henrique Nonato Filho contra 

Super Agro Comércio De Peças e Máquinas Agricolas Ltda. e Elidio de 

Oliveira Nazário Junior, todos devidamente qualificados nos autos. Alega 

que na data de 26 de Janeiro de 2017 as partes firmaram um Contrato de 

Compra e Venda de Bem Móvel com Reserva de Domínio de uma 

colheitadeira marca CSA, modelo 2799, ano 2010, n.º série 30MY1000024 

E, chassi n.º YAC625213, e de uma plataforma de corte marca CASE, 

modelo 1020, usado, n.ºsérie 30MY1000024 E, chassi n.º YAC827886. 

Aduz que o negocio jurídico se concretizou com a tradição dos bens ao 

executados e que o pagamento ficou ajustado para ser efetivado em 

quatro parcelas, com vencimentos em 30/04/2017, 30/09/2017, 30/03/2018 

e 30/09/2018. Assevera que como os executados adimpliram as parcelas 

de 30/04/2017 e 30/09/2017, as partes em comum acordo aditaram a 

clausula segunda do contrato primitivo na data de 15 de novembro de 

2017, passando as parcelas a vencerem nas datas de 15/11/2017, 

30/03/2018, 15/05/2018 e 30/09/2018. Informa que os executados não 

adimpliram nenhuma das prestações. Pugna pela concessão liminarmente 

de busca e apreensão e reintegração de posse dos maquinários objetos 

do contrato de compra e venda realizado entre as partes, ficando o autor 

como fiel depositário, até a satisfação do credito. Junta documentos (ID 

13255054/ 13269036) É o relato. Fundamenta-se. Decide-se. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

complementação o artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. No contexto nos autos, a evidência da probabilidade do direito 

alegado pelo autor está presente nas alegações iniciais, bem como o 

contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio (ID 

13255117), que demonstra as obrigações assumidas entre as partes. De 

outro giro, constata-se o perigo de dano, pois os maquinários estão sendo 

utilizados pela parte requerida, estando sujeitos à depreciação pelo uso 

reiterado e pelas intempéries, sem o adimplemento do contrato. Ademais, a 

medida pretendida não é irreversível, pois caso seja aferido 

posteriormente à improcedência da pretensão, os bens poderão ser 

restituídos. Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a medida 

liminar pleiteada, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, mediante 

caução do valor referente aos maquinários. Apresente o autor no prazo 

de 05 dias, caução, sob pena de revogação da liminar. Com a 

apresentação da caução, esta deve ser tomada a termo e determina a 

busca e apreensão dos bens: 01(uma) Colheitadeira marca CSA, modelo 

2799, ano 2010, n.º série 30MY1000024 E chassi n.º YAC625213; e 
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01(uma) Plataforma de corte marca CASE, modelo 1020, usado, n.º série 

30MY1000024 E chassi n.º YAC827886; devendo ser nomeado o autor 

como fiel depositário dos bens. Lavre-se auto circunstanciado, 

especificando o estado dos maquinários. Autorizam-se os benefícios do 

artigo 212, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, bem como, 

autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde 

estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro 

ao fiel cumprimento da presente medida. No mais, citem-se os executados 

para pagarem a dívida, devendo pagarem as custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

dos executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os 

executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá 

proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

aos advogados dos executados ou à sociedade de advogados a que 

aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fieis depositários, se não houver oposição do autor. Caso 

não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). Os 

executados deverão ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Ficam os executados advertidos que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004629-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004554-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004656-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME MACHADO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004656-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE GUILHERME MACHADO DO 

NASCIMENTO Visto, O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

10 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004678-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. A. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004678-20.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: IVANILDO FERREIRA DE ASSIS 

MOREIRA Visto, Verifica-se que a parte requerente não colacionou o 

comprovante da mora do devedor IVANILDO FERREIRA DE ASSIS 

MOREIRA, consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de 

aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 

2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o autor juntou 
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notificação, tendo como requerido Ederson Pereira Vieira, divergindo com 

os dados disposto na exordial, bem como não comprovou que esgotou 

todos os meios para tentativa de notificação pessoal do requerido. 

Considerando que o requerente não apresentou comprovação da mora do 

requerido, bem como não efetuou o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar comprovante de mora do devedor, bem como 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, 

ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004486-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUVAN VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004486-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIUVAN VIEIRA DOS 

SANTOS Visto, Em análise, verifica-se que a parte requerente apresenta 

cópia da notificação extrajudicial acompanhada de extrato do correio, 

onde consta que o objeto foi entregue ao destinatário. No entanto, tal 

documento não comprova a constituição em mora do requerido, uma vez 

que a parte não apresentou Aviso de Recebimento, sendo que no referido 

extrato não há informações de que a notificação foi entregue no endereço 

da parte ré. Conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 2º do 

decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário”. Assim, intime-se a parte autora, na 

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

comprovar/apresentar o comprovante de mora do devedor, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigo 485, III, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de julho 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67658 Nr: 97-57.2010.811.0037

 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: NICOLAU SURNIN RODRIGUES, ARI CARNEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CARNEIRO MORAES, NICOLAU SURNIN 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166, IDALMIR LUIS DE MORAIS - OAB:13127, JÚLIO CÉSAR 

DOS SANTOS - OAB:12.514, RAFAEL COSTA MENDES - 

OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDALMIR LUIS DE MORAIS - 

OAB:13127, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - OAB:12.514

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 8035-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI CHAGAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A - MT, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:18.116/DF, TALITA NEVES SODRÉ DA MOTA MOSCOSO - 

OAB:OAB/DF 18.762

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerido )para apresentar suas Contrarrazoes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146034 Nr: 2562-63.2015.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 1423-52.2010.811.0037

 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: JOSÉ FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:13792A, JANAÍNA YARA AUGUSTO - OAB:OAB/SP 

274.984, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12208-A, Willian Ruiz da Silva - 

OAB:18157/E

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120852 Nr: 3346-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SCHUVARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS 

TANSPORTADORES (ASBRAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, Joao Lemes tavares jr - OAB:160854/MG, Luis fernando 

augusto - OAB:160893/MG, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 

16647

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 187, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60085 Nr: 7559-36.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 
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HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120337 Nr: 2815-22.2013.811.0037

 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: GIULIANO CAPPI MANZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107771 Nr: 6904-59.2011.811.0037

 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: Pedrinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17210-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73889 Nr: 6209-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132114 Nr: 4486-46.2014.811.0037

 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: JAYME FELICI

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

 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, ELEN MARQUES SOUTO - OAB:73.109 

RJ, THAIS FATIMA DOS SANTOS CAMARGO - OAB:7.424 B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112496 Nr: 3004-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 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: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982

 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 manifestar sobre os documentos de fls. 97/108, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 3492-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFSON LUIZ VALGOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para comprovar o registro da penhra de fls. 97 , no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29731 Nr: 2027-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROIMPORT DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON 

OLIVEIRA, MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA-ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 8273-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004797-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004797-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não realizou o pedido na via administrativa, pois 

não juntou a negativa de benefício pelo instituto requerido. Assim, 

considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 631240, bem como que o pedido da parte requerente 

ainda não tem negativa pela autarquia ré, SUSPENDO o feito e DETERMINO 

a intimação da parte requerente para que protocole, perante a Previdência 

Social, requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação, tendo o INSS prazo de 90 (noventa) dias para responder a 

solicitação de pagamento do benefício pretendido, devendo ser informado 

referido protocolo aos autos. Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou 

aportando aos autos o indeferimento administrativo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberações. 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004840-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004840-15.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DA 

FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente 

para providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do 

Mandado recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

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

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004886-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004886-04.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: ANDREA MARIA 

LACERDA PLAVIACK IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a 

através da Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a realização 

de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018 Lidiane Memoria Campos 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REUTOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004816-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA REUTOW RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 01/2016 

AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação 

do requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 16/10/2018 às 14:10. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o 

pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 
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Leste/MT, 12 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002849-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002849-04.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: JOSE DA COSTA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,12 de julho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004001-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE CAMILOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN VITOR CAMILOTTI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004001-87.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GILMAR JOSE CAMILOTTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, GEAN VITOR 

CAMILOTTI Vistos. Previamente à análise do pedido liminar, e 

considerando que o laudo médico juntado aos autos é referente ao ano de 

2016, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize ao 

interessado GEAN VITOR CAMILOTTI avaliação com médico psiquiatra, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo o relatório ser juntado aos autos no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento. Em seguida, com 

a juntada do laudo, OFICIE-SE, com urgência, via fax ou e-mail ao Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NATJus), 

juntamente com cópias petição inicial e documentos que a acompanham, 

solicitando informações sobre a necessidade e urgência do pedido inicial. 

Após, colha-se o parecer ministerial e venham os autos conclusos. Defiro 

o pedido de reforço policial, caso necessário. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40438 Nr: 2923-95.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACI DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLACI DOS SANTOS - ME, CNPJ: 

02815497000121, Inscrição Estadual: 131846140. 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, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de 

Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o 

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

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 16 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.: 128414 Nr: 1330-50.2014.811.0037

 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: ARMANDO FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:MT 10.151, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38920 Nr: 1444-67.2006.811.0037

 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: MARIA NILZA FEITOSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60222 Nr: 21-67.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

YOSHIMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NELSON JUNITI 

NISHIMURA, NEIDE YOSHIMI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido vertido na exceção de pré-executividade.Condeno o excipiente ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 

1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 15 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131885 Nr: 4309-82.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4309-82.2014.811.0037 (Código 131885)

Vistos.

Ausentes questões preliminares e estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento.

A fim de possibilitar às partes a produção de provas sobre os fatos 

narrados, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/09/2018 às 14:10.

Fixo como ponto controvertido o grau de incapacidade do autor.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 3318-87.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEROBA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:PROCURADOR FED

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para se manifestar sobre os cálculos de fls. 

213/216.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73510 Nr: 5832-71.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA OLIVEIRA BRITO & OLIVEIRA LTDA, 

FERNANDO CESAR BARBOSA OLIVEIRA BRITO, ÂNGELA MARIA 

OLIVEIRA AMORIM, ANA MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA 

DE SOUSA - OAB:19713/O

 Vistos em correição.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60222 Nr: 21-67.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

YOSHIMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NELSON JUNITI 

NISHIMURA, NEIDE YOSHIMI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 Processo nº: 21-67.2009.811.0037 (Código 60222)

Vistos.

Ante a petição de fl. 71/72, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de julho de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38350 Nr: 863-52.2006.811.0037

 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: ENIVALDO EVANGELISTA DE BARROS, GEOVANIA 

KEILLE VENTURA DE MATOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011343-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA OLIVEIRA SANTANA DE JESUS GONDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, e o 

consequente retorno da Turma Recursal, impulsiono o feito para intimar a 

parte credora para se manifestar acerca do(s) comprovante(s) de 

adimplemento da(s) obrigação(ões), juntado(s) nos autos digitais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Documentos vinculados: petições e respectivo(s) anexo(s) (Id 11460741). 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011731-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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, 17 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010832-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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, 17 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRLENE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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, 17 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003754-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JAQUELINE DE AGUIAR FURLAN (REQUERENTE)

ANTHONY FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003754-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA JAQUELINE DE AGUIAR 

FURLAN, ANTHONY FURLAN REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos, Defiro o pedido de redesignação da audiência 

de conciliação, diante da comprovação de que a parte autora não poderá 

estar presente na data inicialmente agendada. Diante disso, redesigno a 

audiência de conciliação, para 10 de dezembro de 2018 às 9 horas 20 

minutos. Citem e intimem-se as partes. Advirta-se que, caso as partes rés 

não compareçam para a audiência, ser-lhes-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Consigne-se que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser cientificadas de que, não 

havendo contestação, também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte 

autora por meio do seu advogado para a audiência de conciliação, 

conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles processos em que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá ser 

intimada a parte por ela assistida. Às providências. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 17 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011087-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RENAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 e planilha 

atualizada do(s) débito(s). 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, 17 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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 
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que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 149551 Nr: 4152-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA MANTIQUEIRA, Mantiqueira Negócios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZARONI MEGALE - 

OAB:MG/147976, LUCIANO PINHO NILO - OAB:MG/ 23.833, PATRICIA 

BARBOSA NILO - OAB:MG/ 103.935

 Vistos,

Ante os novos documentos apresentados pela executada após a última 

manifestação Ministerial, dê-se vistas ao exequente para nova 

manifestação à base das justificativas e documentos anexados.

Após, conclusos para deliberações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004550-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTOS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004550-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCILENE SANTOS SALES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por LUCILENE SANTOS SALES, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento do procedimento de 

IODOTERAPIA. Relata a autora, que é acometida de câncer de glândula 

tireóide NEOPLASIA MALIGNA DE GLÂNDULA TIREÓIDE (CID: 10 C73) e 

que a situação é de emergência, tendo em vista que esta neoplasia, pode 

se alastrar e afetar outros tecidos, e que o tratamento irá atrair as células 

cancerígenas remanescentes e devido a radioatividade da substância e 

irá aniquilar qualquer vestígio da neoplasia. Afirmou que é hipossuficiente 

econômica e que não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único 

de Saúde de Primavera do Leste para realizar o tratamento (Ofício nº133 

da Defensoria Pública – ID 13996643) e que em resposta, o Município 

informou que o procedimento é de alta complexidade sendo, portanto, de 

responsabilidade e competência do Estado. Foi realizado parecer técnico 

pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 1127/2018, que chegou a 

seguinte conclusão: Quanto à doença alegada: Consta nos autos 

documentos médicos comprovando o agravo alegado; Quanto à 

necessidade do procedimento solicitado: Há indicação para o tratamento 

pleiteado; Quanto à disponibilidade pelo SUS: o procedimento em tela é 

contemplado pelo SUS e Quanto à urgência do procedimento: não há 

urgência imediata, porém há risco de perda de oportunidade pelo não 

tratamento adequado de doença maligna, com elevado potencial de cura 

definitiva. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, 

por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 

12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelos Relatórios 

Médicos, subscritos pelo Dr Eduardo Romero, oncologista, CRM/MT 9463 

(Id 14143740) e pelo Dr. Jorge F Posser CRM 3835 (Id 14143776), onde se 

verifica a prescrição do tratamento requerido, o diagnóstico da doença, 

além da justificativa para o tratamento prescrito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo 

tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável à requerente, esta já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz 

respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: disponibilizar para LUCILENE 

SANTOS SALES (qualificada na petição inicial) o procedimento de 

IODOTERAPIA, (conforme prescrição médica), no prazo de 10 (dez) dias 

ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 
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RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

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

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

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-14.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

GENI GASPARINI KLEIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011476-14.2014.8.11.0037. REQUERENTE: GENI GASPARINI KLEIN, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O último requerimento constitui 

verdadeiro novo pedido de tutela satisfativa, complementar à tutela 

antecipada já deferida neste feito (Id 14032787) Relata o autor que após 

ser submetido a CIRURGIA OFTALMOLÓGICA EM OLHO ESQUERDO no dia 

19/04/2018, o médico que realiza o acompanhamento da paciente indicou a 

necessidade de realização de novos exames de imagem, sendo estes 

retinografia colorida, angiografia em AO e OCT, conforme demonstrado na 

declaração elaborada pelos médicos Crivaldo Nunes Neto, CRM/MT 8466, 

e Crivaldo Nunes Filho CRM/MT 2443. Sob essa premissa, passo à análise 

da tutela antecipada incidental. O panorama fático-jurídico delineado neste 

processo, bem como a Declaração Médica subscrita pelo Crivaldo Nunes 

Neto, CRM/MT 8466, e Crivaldo Nunes Filho CRM/MT 2443 (Id 14032864), 

evidenciam a necessidade dos novos exames de imagem para 

acompanhamento do quadro e para saber se as aplicações de anti 

angiogênicos surtiram o efeito esperado. No que tange ao dano potencial, 

também está delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual e 

pela possibilidade de perda visual irreversível. Vale destacar que, a 

conclusão do NAT no Parecer Técnico nº1208/2018 (Id 14172362), foi de 

que: “há urgência na realização dos procedimentos solicitados, uma vez 

que depende do diagnóstico preciso para o tratamento adequado”. No 

mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a soma do(s) 

procedimento(s) já realizado(s) e da consulta ora requerida, a priori, não 

ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a GENI GASPARINI KLEIN (qualificado(a) nos autos do 

processo), no prazo de 15 (quinze) dias, os exames de retinografia 

colorida, angiografia em AO e OCT, conforme a indicação médica, sob 

pena de sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 

297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima 

para cumprimento desta decisão. Ainda, caso não tenha(m) condições de 

cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor que a cumpra. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa 

dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre os exames ora deferidos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001669-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA COSMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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1001669-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUIZA COSMO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Pretende a autora a concessão de 

tutela antecipada de urgência, para exclusão do seu nome dos cadastros 

de inadimplentes, ao argumento de que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte requerida, não havendo, portanto, prova da existência 

da dívida informada. Presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, poderá o Juiz conceder, total ou 

parcialmente os efeitos da tutela antecipada, desde que exista 

probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Todavia, não há nos autos probabilidade do direito que pleiteia, 

razão pela qual ausente um dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015. 

Ademais, não se tratando de hipótese em que está em jogo direito à vida 

ou à saúde, deve-se respeitar o contraditório, erigido a princípio 

constitucional, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, sendo 

necessário aguardar a instrução processual devida. Posto isto, INDEFIRO, 

por ora, a tutela provisória de urgência, eis que ausentes seus requisitos 

autorizadores. Designe a Secretaria do Juizado Especial audiência de 

conciliação. CITE-SE, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.099/95, 

cientificando a parte ré acerca das advertências contidas no art. 20 da Lei 

nº 9.099/95 e Enunciado 78 do FONAJE, bem como que, não obtida a 

conciliação, deverá ser apresentada contestação ou pedido contraposto, 

de forma escrita ou oral, no ato. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-77.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BEE PERERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ 

MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011433-77.2014.8.11.0037. REQUERENTE: CLARICE BEE PERERA 

REQUERIDO: A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO - SEFAZ MT Vistos, CLARISSE BEE PERERA propôs Ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de medida liminar em 

desfavor da SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DE MATO GROSSO 

(SEFAZ), buscando providência liminar para suspensão imediata do débito 

tributário, oriundo do TAD nº 1010125-1, no valor atualizado de R$ 

37.625,07 (...), bem como sua exclusão da dívida ativa. A autora assevera 

que adquiriu um PULVERIZADOR AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ UNIPORT em 

16.10.2012 (nota fiscal anexa), oriundo do estado de São Paulo, tendo 

recolhido, na ocasião, o diferencial de alíquota do ICMS equivalente a 1,5% 

sobre o valor total da nota, equivalente à quantia de R$ 5.225,41 (...), em 

consonância com o Convênio 52/91, do CONFAZ. Ressalta que o 

Convênio ICMS 52/91, do CONFAZ, estabelece para esses equipamentos 

uma carga tributária na origem de 4,1%, quando se originam dos Estados 

das regiões Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo, e no Estado de Destino 

de 5,6%. Ainda, em obediência ao princípio da não cumulatividade (art. 

155, § 2º, I da Constituição Federal), o mesmo Convênio prevê a utilização 

do ICMS pago na origem como crédito a ser compensado, restando uma 

carga de 1,5% a ser cobrada em nosso Estado (5,6-4,1 = 1,5). Esclarece 

que a máquina foi apreendida (TAD anexado com a inicial), foi intimada a 

regularizar a infração, devendo recolher o total do imposto, descontado o 

percentual já recolhido de 1,5%, devendo efetivamente recolher a 

diferença de 4,1% sobre o valor do bem adquirido, equivalente a R$ 

14.355,25 (...), além da multa de 100% sobre a infração, também no valor 

de R$ 14.355,25 (...). Informa que impugnou administrativamente, o que foi 

indeferido pela SEFAZ, sob o argumento de que, a partir de setembro de 

2012, o Fisco Estadual passou a recusar o aproveitamento do crédito do 

ICMS pago na origem, exigindo o recolhimento antecipado de 5,6% na 

barreira, em alguns casos com 100% de multa, como no caso da 

reclamante. Cita o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso-FAMATO 

(processo nº 751/2012, Código: 781026), anexando cópia da respectiva 

sentença, no qual foi concedida a segurança, determinando-se ao Estado 

de Mato Grosso que se abstenha de exigir de qualquer produtor rural do 

Estado qualquer acréscimo de ICMS, além do diferencial de alíquota de 

1,5% sobre o valor total dos bens relacionados no anexo II do Convênio 

ICMS 52/91, tendo a autora mais uma vez impugnado o débito tributário 

pela via administrativa, sendo a defesa novamente indeferida. Foi 

apresentada contestação em ID 3335104, sendo que o Estado de Mato 

Grosso pugna pela improcedência da demanda e traz em sua 

fundamentação que a mercadoria objeto desta ação, qual seja, um 

pulverizador, deve ser enquadrado no Anexo II do Convênio 52/1991, que 

trata das “Máquinas e Implementos Agrícolas”, sendo tributadas no 

percentual de 4,1% e que não ostenta todos os requisitos necessários 

para auferir os benefícios da alíquota de 1,5%. A parte autora impugnou a 

contestação em ID 3335116, afirmando que na própria petição inicial, 

afirmou que o pulverizador adquirido por ela, estava inserido no Anexo II 

do Convênio 52/1991, bem como aduz que trouxe a decisão dos autos de 

Mandado de Segurança Impetrado pela FAMATO na qual foi determinado 

que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir de qualquer produtor 

rural do Estado qualquer acréscimo de ICMS além do diferencial de alíquota 

de 1,5% sobre o valor total dos bens relacionados no anexo II do Convênio 

ICMS 52/91. Ao final, reforçou o pedido de procedência da ação. É o 

relatório. Decido. In casu, a dívida tributária combatida possui origem na 

apreensão de mercadoria adquirida no estado de São Paulo, a qual foi 

apreendida ao adentrar no Posto Fiscal sem o recolhimento do total do 

ICMS no percentual de 5,6% pelo contribuinte sobre o valor da mercadoria. 

Apreendida a mercadoria e realizada a autuação, a autora recolheu 

tempestivamente a diferença de 1,5% sobre o valor declarado na nota 

fiscal. Porém, entende a Fazenda Pública Estadual ser inaplicável a 

compensação do ICMS recolhido no Estado de Origem, devendo a autora 

recolher o total de 5,6%, restando, neste caso, efetivamente a diferença 

de 4,1% a ser recolhida (uma vez que pago o percentual de 1,5%), bem 

como a multa de 100% sobre esse percentual. Há dois pontos a serem 

observados. Quanto à cobrança da DIFERENÇA de 4,1%, considero-a 

indevida, haja vista o princípio da não-cumulatividade previsto na 

Constituição Federal, ipsis litteris: Art. 155. Compete aos Estados e ao 

Distrito Federal instituir impostos sobre:(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) II - operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 

1993) (...) § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) I - será 

não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 

montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 

Distrito Federal; II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação: a) não implicará crédito para compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações seguintes; b) acarretará a 

anulação do crédito relativo às operações anteriores; III - poderá ser 

seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; 

(...) XII - cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor 

sobre substituição tributária; c) disciplinar o regime de compensação do 

imposto; d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do 

estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação 

de mercadorias e das prestações de serviços; e) excluir da incidência do 

imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além 

dos mencionados no inciso X, "a"; f) prever casos de manutenção de 

crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o 

exterior, de serviços e de mercadorias; g) regular a forma como, mediante 

deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. h) definir os 

combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única 

vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o 

disposto no inciso X;(b Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 

também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.(Incluída 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (...) IV - as alíquotas do 

imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito 

Federal, nos termos do § 2º, XII,g, observando-se o seguinte:(Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) Não obstante o Regulamento do 
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ICMS, aprovado pelo Decreto 1.944, de 06 de outubro de 1989, a 

incidência da sua alteração pelo Decreto 1.353, de 4 de setembro de 2012, 

mantendo-se o lançamento do tributo na forma cobrada pelo Fisco 

Estadual, mostra-se a princípio incongruente e ilícito frente ao Convênio 

ICMS 52/91, haja vista que este só pode ser alterado pela mesma via da 

sua aprovação, qual seja, por decisão colegiada do Conselho Nacional de 

Política Fazendária, não por ato unilateral, neste caso, por decreto do 

Governador do Estado. Convém ressaltar que atualmente o Decreto 1353 

de 2012 foi revogado. Cabe ressaltar que o Convênio ICMS 52/91 tem sua 

base legal na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975 

(recepcionada pela Constituição da República de 1988), bem como que 

sua revogação total ou parcial depende de aprovação de quatro quintos, 

pelo menos dos representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, 

sob a presidência de representantes do Governo Federal (art. 2º, caput e 

§ 2º (segunda parte), da LC 24/75), uma vez que o então Convênio ICMS 

52/91 foi ratificado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 

759, de 30 de outubro de 1991, devendo aquele, portanto, ser aplicado 

enquanto viger. Nesse contexto, o lançamento efetuado viola não apenas 

o convênio supracitado, como também a Lei Complementar nº 24/1975 e, 

via de consequência, a própria Constituição Federal, que reservou à lei 

complementar a forma de deliberação pelos Estados e o Distrito Federal 

acerca das concessões e revogações das isenções, incentivos e 

benefícios fiscais. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também se manifestou pela cobrança do diferencial da alíquota do 

ICMS, in verbis: Mandado de segurança com pedido de liminar. Impetrante 

produtor rural. Aquisição de maquinários e implementos agrícolas. 

Operação realizada de acordo com o Convênio ICMS 52/91, sendo 

recolhido o diferencial de alíquota no percentual de 1,5%. Fisco estadual 

exige recolhimento de 5,6% (Decreto 1353/2012). Aludido convênio não 

pode ter suas regras desconsideradas por ato unilateral do Chefe do 

Executivo Estadual. Risco de apreensão de mercadoria. Direito liquido e 

certo. TJ/MT. MS, 52505/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Assim, a 

documentação anexada com a petição inicial demonstra a ilegalidade na 

cobrança da alíquota de 5,6% sobre a mercadoria pelo Estado de Mato 

Grosso, cabendo à autora o pagamento somente da diferença em relação 

ao Estado de Origem, cujo recolhimento ocorreu em 18/10/2012. No que 

diz respeito ao lançamento da MULTA, tal constitui obrigação tributária 

acessória, a qual decorre necessariamente de uma obrigação principal e 

tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas o 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, sendo que, pelo 

simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária, nos exatos termos do artigo 113, §§ 

2º e 3º do Código Tributário Nacional. Segundo o art. 115 do CTN, 

entende-se por fato gerador da obrigação acessória qualquer situação 

que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de 

ato que não configure obrigação principal. O valor lançado a título de multa 

decorre da apreensão do maquinário agrícola, ocorrido em 22/10/2012 

(conforme TAD nº 1010125-1), sob a alegação e inexistência de 

recolhimento antecipado da diferença da alíquota do ICMS de 1,5%, com 

fulcro no artigo 2º, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei Estadual nº 7.098, de 30 de 

dezembro de 1998. É cediço que os postos de fiscalização interestaduais, 

dentre eles o Posto Fiscal Estadual Benedito de Souza Corbelino (Rio 

Correntes), não tem somente a função de exercer o controle de 

pagamento do ICMS, mas também outras atribuições, como o controle 

sanitário e fiscalizador, mas, por ora, não há indício de que a multa foi 

imposta senão pelo não recolhimento do diferencial da alíquota interna do 

ICMS de 4,1%, considerado indevido. Todavia, o comprovante de 

recolhimento da diferença da alíquota interestadual de 1,5% (DAR), no 

valor de R$ 5.255,41 (...), data de 18.10.2012, deu-se em data anterior à 

lavratura do TAD nº 1010125-1 (em 22.10.2012), situação que comprova, 

que houve o recolhimento antecipado da diferença do tributo e, portanto, 

indevida a sanção pecuniária, seja no percentual cobrado pelo Fisco 

Estadual (4,1%), seja naquele recolhido pela autora (1,5% entre os 

estados de origem e de destino). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido na petição inicial em favor de CLARISSE BEE PERERA, 

para RATIFICAR a liminar deferida e DECLARAR a nulidade do 

lançamento/débito de ICMS e da respectiva multa, consubstanciados pelo 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1010125-1 e, por conseguinte, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Primavera do Leste-MT, 16 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010316-51.2014.8.11.0037. REQUERENTE: IRIA ODERDENGE 

REQUERIDO: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A, 

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP Vistos, 

Cuida-se de Reclamação em que IRIA ODERDENGE busca indenização por 

danos materiais e morais em face de BRASIL CHINA DISTRIBUIDORA DE 

MOTOS E PEÇAS S/A (SHINERAY MOTOS) e CRESPANI COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA. Afirma que em novembro de 2012, efetuou a aquisição de 

uma motocicleta da marca Shineray, RACING XY 200-5, zero quilometro, 

ano/modelo 2011/2011, Chassi LXYPCML06BO211782, vermelha/preta, a 

gasolina, junto a Requerida Crespani Motos, pelo valor de R$ 8.815,00 (oito 

mil, oitocentos e quinze reais), sendo uma entrada no montante de 

R$1.015,00 (um mil e quinze reais) no ato da compra e o saldo 

remanescente, pagos em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 780,00 

(setecentos e oitenta reais) cada. Informa que recebeu o produto na data 

de 26/11/2012, apresentando uma série de defeitos, entre eles a 

carenagem desencaixada e quebrada; o banco rasgado; ausência de 

retrovisores; lâmpada (farol) queimada; pneu apresentando defeito; foi 

entregue somente a chave reserva e no ato da entrega não foi entregue a 

nota fiscal. Aduz que procurou a requerida Crespani e que esta, embora 

tenha reconhecido que o produto foi entregue com defeitos, nada fez para 

solucioná-los adequadamente. Em razão disso, a Requerente procurou o 

órgão de defesa do consumidor (PROCON), no dia 01/08/2013, onde foi 

proposta reclamação (processo nº0113-001.795-5), ocasião em que foi 

relatado o fato e solicitada a substituição do produto por outro, em 

perfeitas condições de uso. Em sede de audiência de conciliação, a 

primeira Requerida não ofertou proposta de acordo, sendo que a segunda 

Requerida propôs apenas o reparo de alguns itens, visto que esta não 

dispunha das peças para reposição, bem como o emplacamento da 

motocicleta, sem qualquer ônus à Requerente, proposta não aceita. Juntou 

documentos e fotos. A tutela antecipada foi indeferida (Id 3519581) Em 02 

de outubro de 2014, foi realizada audiência de conciliação (Id 3519690), 

que restou infrutífera diante da ausência de proposta pela reclamada 

Shineray BRASIL CHINA DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇAS S/A. A 

reclamada Crespani não compareceu na audiência, uma vez que não foi 

citada. Foi apresentada contestação pela requerida Shineray BRASIL 

CHINA DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇAS S/A (Id 3519713), na qual 

afirma que a parte autora não prova a existência de defeito no veículo, 

nem que este defeito originou-se de fabricação e não de má utilização, ou 

até de armazenamento irregular por parte da loja, antes da venda. Afirma 

que em nenhum momento participou das tratativas negociais envolvendo a 

parte autora, e a loja vendedora do bem, sendo sua participação no polo 

passivo da demanda motivada, tão somente, por sua condição de 

importadora e distribuidora das motocicletas Shineray e Wuyang. Alega 

que jamais foi reclamada, contatada ou informada acerca do suposto 

“defeito” ou “falta de peças” alegada pela parte autora, mesmo aquela 

contando com eficiente serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Ao 

final, requer o acolhimento de preliminar e no mérito que a ação seja 

julgada improcedente. Foi apresentada Impugnação à contestação em Id 

3519723. É o breve relatório. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, pois se trata de matéria precipuamente de direito, e as 

questões fáticas estão demonstradas por provas materiais já 

colacionadas aos autos. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 
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economia processual, e com suporte do artigo 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo diretamente o presente feito, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vez que a prova 

documental trazida dá suporte a um seguro desate da lide. Em relação à 

reclamada CRESPANI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, como é de amplo 

conhecimento, a mesma encerrou suas atividades nesta cidade e 

mudou-se para local incerto e, portanto, diante da impossibilidade de 

Citação por Edital no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, §2º da Lei 

9099/95), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

EM RELAÇÃO AO REQUERIDO CRESPANI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, 

com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9099/95. Inicialmente, afasto a 

preliminar arguida pela segunda reclamada quanto à incompetência 

absoluta do Juizado Especial porque seu exame implica na análise do 

mérito e com ele se confunde, de maneira que com ele será apreciada. No 

mérito, o caso não comporta perícia técnica, pois, apesar da inexistência 

de laudo técnico comprobatório da existência do vício, trata-se de relação 

de consumo, sendo a reclamante, nesse caso, hipossuficiente, pois não 

dispõe dos meios técnicos para demonstrar os aludidos vícios. Além 

disso, apresentou uma declaração apontando os itens avariados, da 

empresa Star Motors (Id 3519415) Não se vê a necessidade de perícia na 

medida em que a moto deve ser liberada pela revendedora em perfeitas 

condições de uso, tanto mais que se trata de veículo novo, zero 

quilômetro, que sairia da loja pronto para ser usado. Acrescenta-se a 

essa dificuldade de constatação o fato do veículo ser novo, situação que 

faz com o que o seu proprietário/condutor deixe de cogitar a possibilidade 

de ocorrência de problemas complexos, uma vez que em razão da revisão 

de fábrica e liberação do produto pressupõe estar em condições integrais 

para o uso. No presente caso, ao contrário, são nítidos os problemas que 

podem ser verificados através das fotos apresentadas pela parte autora 

(Id 3519434, 3519442, 3519450, 3519476), bem como pela descrição dos 

defeitos em documento assinado e carimbado pela Requerida Crespani (Id 

3519424). Também se deve considerar que o ciclomotor foi adquirido no 

mês de novembro de 2012 e, já em agosto de 2013, a reclamante já havia 

procurado a requerida Crespani para efetuar os referidos reparos 

(Ordens de Serviços Id 3519560 e 3519572). Quanto à responsabilidade 

pela reparação dos danos materiais pela requerida Shineray BRASIL 

CHINA DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇAS S/A, ela está configurada, 

uma vez que, em sua própria contestação afirma que sua condição é de 

importadora e distribuidora das motocicletas Shineray e Wuyang. Desta 

forma, segundo o art. 3º do CDC, a requerida é considerada fornecedora, 

vejamos: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Nesse âmbito, a pretensão inicial 

merece acolhimento. Os requeridos (importador e comerciante), por sua 

vez, nos termos do art. 18 do CDC, são solidários perante a 

responsabilidade por vício do produto, devendo ambos responder pelos 

danos materiais causados à requerente. A jurisprudência é pacífica neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO 

RETIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVIABILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO. COMPRA 

DE VEÍCULO IMPORTADO. SUPRESSÃO DE ACESSÓRIOS. VÍCIO DO 

PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO IMPORTADOR E 

COMERCIANTE (ARTS. 12,13 E 18, TODOS DO CDC). ABATIMENTO DO 

PREÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. NOS TERMOS DO ART. 18, CAPUT, DO 

CDC, OS FORNECEDORES DE PRODUTOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE 

PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE OU QUANTIDADE QUE OS TORNEM 

IMPRÓPRIOS OU INADEQUADOS AO CONSUMO A QUE SE DESTINAM OU 

LHES DIMINUAM O VALOR, ASSIM COMO POR AQUELES DECORRENTES 

DA DISPARIDADE COM AS INDICAÇÕES CONSTANTES DE MENSAGEM 

PUBLICITÁRIA, RESPEITADAS AS VARIAÇÕES DECORRENTES DE SUA 

NATUREZA. ASSIM, A IMPORTADORA DE VEÍCULOS É PARTE LEGÍTIMA 

PARA, JUNTAMENTE COM A CONCESSIONÁRIA, COMPOR O PÓLO 

PASSIVO DE DEMANDA QUE OBJETIVA A REPARAÇÃO CIVIL, EM RAZÃO 

DA SUPRESSÃO DE ACESSÓRIOS NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO 

CONSUMIDOR. 2. SENDO NOTÓRIA A PERCEPÇÃO DE QUE O AUTOR É 

TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA PROVA 

RELATIVA AO VALOR DOS ITENS SUPRIMIDOS, BEM COMO DO SERVIÇO 

TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DESTES, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. 3. NÃO TENDO AS 

REQUERIDAS SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE 

DEMONSTRAR A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO VEÍCULO ADQUIRIDO 

PELO AUTOR, CUJOS ACESSÓRIOS RECLAMADOS VINHAM 

INSTALADOS DE FÁBRICA, TAMPOUCO QUAL SERIA O VALOR DO 

VEÍCULO SEM OS MESMOS, DEIXANDO DE JUNTAR AOS AUTOS AS 

TABELAS ORIGINAIS DOS PREÇOS DE VENDA E DE INSTALAÇÃO DOS 

MESMOS, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A PRETENSÃO DO AUTOR DE 

ABATIMENTO DO PREÇO DO BEM NO VALOR CORRESPONDE À 

DIFERENÇA ENTRE O PREÇO PAGO E AQUELE RELATIVO AO MODELO 

DO ANO SEGUINTE, NO QUAL OS ACESSÓRIOS FORAM SUPRIMIDOS 

PELO FABRICANTE. 4. AGRAVOS RETIDOS E RECURSOS DE APELAÇÃO 

IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - APC: 20100112283245 DF 

0072257-05.2010.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 

Data de Julgamento: 07/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 20/05/2014 . Pág.: 141) No entanto, como em relação à 

requerida CRESPANI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, o processo foi extinto, 

a responsabilidade se volta inteiramente para a requerida Shineray 

BRASIL CHINA DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇAS S/A. A despeito do 

pedido da requerente, pela substituição do produto por outro da mesma 

espécie, entendo que tendo em vista a situação fática, bem como 

analisando as peças que deveriam ser reparadas, cabe, na espécie, o 

disposto no art. 18, § 1º, inciso III, do CDC, que trata do abatimento 

proporcional do preço: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: [...] III - o abatimento proporcional do 

preço De outro lado, tenho que a reclamante faz não faz jus à reparação a 

título de danos morais, uma vez que não trouxe aos autos comprovação 

destes danos. Ademais, está nítido que o reclamante fez uso da moto 

apesar dos defeitos apresentados. Fixada a responsabilidade pelos danos 

materiais e, consequente, abatimento proporcional do preço e, ainda, 

sopesando as peculiaridades do caso em concreto, e atendo-me ainda ao 

critério de equidade previsto no artigo 6, da Lei 9.099/95, no sentido de 

que O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum, entendo justa e adequada à recomposição dos danos na 

proporção de 25% do valor pago pela moto, considerando que a maioria 

dos defeitos dizem respeito a peças superficiais, como carenagem, 

parafusos, banco, retrovisores. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

reclamante, IRIA ODERDENGE, na presente AÇÃO em face da reclamada 

BRASIL CHINA DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇAS S/A e, por via de 

consequência, CONDENO-A ao pagamento de indenização a título de 

danos materiais, consistentes na devolução de 25% do valor pago pela 

aquisição do bem, totalizando o valor de R$ 2.203,75 (dois mil e duzentos 

e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir da data da 

compra. JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM 

RELAÇÃO AO REQUERIDO CRESPANI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, nos 

termos da fundamentação exarada e com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 

9099/95 No Juizado Especial Cível, em primeiro grau de jurisdição, não há 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei 9.099/95). Defiro o pedido para que as intimações da parte 

reclamada sejam feitas exclusivamente nas pessoas dos advogados 

AMARAL 7 PAES DE ANDRADE ADVOGADOS e BRAZ FLORENTINO 

PAES DE ANDRADE FILHO. Proceda a Secretaria a respectiva alteração 

no cadastro e promova a intimação desta sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 17 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOCIMAR VENANCIO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002214-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JEOCIMAR VENANCIO BRITO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o Código de Processo 

Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 

17). In casu, está configurada a ausência superveniente do interesse de 

agir, porque, à vista das considerações lançadas pelo NAT em seu 

Parecer Técnico e após a diligência para emendar a petição inicial, a 

Defensoria Pública informou que mediante contato telefônico com o 

Assistido, este informou que não será mais necessário fazer o uso do 

medicamento Xarelto, conforme determinação médica, eis que o 

especialista prescreveu outra medicação também viável para o quadro 

clínico do autor. (Id 13679981). Desta feita, a extinção é medida que se 

impõe à espécie. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, todos do 

Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167782 Nr: 4106-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAMOS TUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 19365/O

 Intimo o advogado do réu para que apresente o relatório de presença 

desse no Grupo Sol de Primavera (AA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197870 Nr: 7695-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SIQUEIRA, JOSÉ MARCELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

condenar FERNANDA SIQUEIRA e JOSÉ MARCELO DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 33, caput da Lei n.º 

11.343/2006 e absolvê-los do crime insculpido no artigo 35 da Lei de 

Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.Passo a dosimetria da 

pena.FERNANDA SIQUEIRAAtento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209311 Nr: 3843-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB: 7.637

 Código 209311

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 17:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123748 Nr: 6313-29.2013.811.0037

 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

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ANTONIO 

CARLOS MANDU DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 356 do Código Penal.Passo a dosimetria da pena.A pena prevista 

para o delito previsto no art. 356 do CP é de detenção de seis meses a 

três anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 6 meses de detenção, penas esta que torno definitiva, 

deixando de reconhecer a atenuante da confissão posto que fixada a 

penas em seu patamar mínimo.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento 

das custas e despesas processual.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 11 

de junho de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192738 Nr: 5138-58.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALVES DO NASCIMENTO, 

Filiação: Laudelina Francisca Soares e Joaquim Alves do Nascimento, data 

de nascimento: 09/07/1981, brasileiro(a), natural de São Pedro da Cipa-MT, 

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 parcialmente procedente o pedido, para 

condenar CARLOS ALVES DO NASCIMENTO devidamente qualificado nos 

autos, às penas do art. 155, § 4º, I (Fato 01) e art. 155, § 4º, II c/c art. 14, 

inciso II (Fato 02), todos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.Fato 

01 – Art. 155, § 4º, inciso I do CP.A pena prevista para este crime é de 2 a 

8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a 

pena base em 2 anos de reclusão.Atenuo a pena em 3 meses em 
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decorrência da confissão extrajudicial do réu (CP, art. 65, III, d).Agravo a 

pena em 3 meses, vez que o acusado é reincidente (CP, art. 61, I) – EP 

Cód. 21429 – Jaciara -MT.Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, 

pena esta que torno definitiva.Fato 02 – Art. 155, § 4º, inciso I c/c art. 14, 

inciso II, ambos do CP.A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de 

reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 2 anos de reclusão.Atenuo a pena em 3 meses em 

decorrência da confissão extrajudicial do réu (CP, art. 65, III, d).Agravo a 

pena em 3 meses, vez que o acusado é reincidente (CP, art. 61, I) – EP 

Cód. 21429 – Jaciara -MT.Diminuo a pena em um terço, uma vez que o 

acusado percorreu todo o iter criminis do delito de furto, o qual não se 

consumou em razão da ação de seguranças particulares que frustraram a 

empreitada criminosa.Assim, perfaz-se o total de 1 anoe 4 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva.Da pena totalConsiderando que os 

delitos foram cometidos na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser 

somadas, perfazendo o total de 3 anos e 4 meses de reclusão a qual 

torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, uma vez que a reincidência do réu não 

indica que a substituição seja suficiente, em consonância com o art. 44, II 

do CP.Deixo ainda de condenar o réu, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais vez que pobre nos termos da lei.Retire-se a 

tornozeleira eletrônica do réu, vez que incompatível com o regime para o 

cumprimento da pena imposta. P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes, guia de execução penal e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 06 de 

novembro de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 07 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186761 Nr: 2354-11.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Autos código 186761

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 14/08/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ADELAR WITTE (EXECUTADO)

GILMAR WITTE (EXECUTADO)

ALBERTO WITTE (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000593-79.2018.8.11.0040 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 e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Parcialmente 

Negativa do Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003783-84.2017.8.11.0040

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:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EXECUTADO)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

 

1003783-84.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, ID n.º 13221829. 17 de julho de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1001481-82.2017.8.11.0040 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 Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

1001142-26.2017.8.11.0040 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. 17 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

N. O. (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000204-94.2018.8.11.0040 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 e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (AUTOR)

CARIN SARATT MEZOMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES MORAES OAB - RS40380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (RÉU)

JULIA GONCALVES BARBOSA (RÉU)

 

1002086-91.2018.8.11.0040 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 de que para para efetuar o pagamento 

das custas processuais e necessária a emissão de Guia(s) a ser(em) 

emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

( h t t p : / / w w w . t j m t . j u s . b r / g u i a s / G u i a s / P r i m e i r a I n s t a n c i a 

/CadGuiaAutenticacaoSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento 

nos autos, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal (custas com valores 

acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002051-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FRANCISCO EIRELI - ME (RÉU)

MARCOS ANDRE FRANCISCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

1002051-34.2018.8.11.0040 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. 17 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1004702-73.2017.8.11.0040 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001939-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO KLEIN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Autos nº 1001939.02.2017.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a notícia de quitação do débito (Id. 13469244) e a expressa 

concordância do MPE (Id. 13582514), julgo extinta a presente execução, o 

que faço com fundamento no art. 924, II do CPC. Custas e honorários 

indevidos na espécie. Ciência ao MPE. P.R.I.C. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002832-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1002832.90.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença de Alimentos requerida por Beatriz Nascimento, 

representada por sua genitora em desfavor de João Gilberto Argenton, 

consoante inicial de Id. 8072935. Após deflagrado o cumprimento de 

sentença, foi o devedor devidamente citado, tendo apresentado as razões 

que constam da petição de id. 9678908. A partir de então, tentou-se a 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao cumprimento de 

sentença, todavia, mesmo intimada deixou de fazê-lo, consoante certidão 

de Id. 10747334. Assim, foi tentada a intimação pessoal da autora, todavia, 

não foi ela localizada no endereço informado nos autos, consoante se vê 

do Id. 12025936. Portanto, sem mais delongas, ante o flagrante 

desinteresse da parte autora em promover o andamento do presente 

cumprimento de sentença, julgo extinto o presente processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Custas e 

honorários indevidos, eis que, desde já, defiro às partes o benefício da 

Justiça Gratuita. Ciência o MPE. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 20 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000333-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IROTEC INDUSTRIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI HELBING OAB - RS73096 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000333-70.2016.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos 

observo que as partes se compuseram amigavelmente (id. 13365763), 

contudo, em relação à executada Metalfer Manutenção Industrial LTDA, 

apesar da juntada de instrumento de procuração, não foi encartado aos 

autos os atos constitutivos. Assim, previamente a homologação da 

avença, DETERMINO a intimação da executada para que, no prazo de dez 

(10) dias, sane a irregularidade acima apontada, sob pena de não ser 

homologado o acordo firmado. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Junho de 
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2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 59666 Nr: 2964-14.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSBDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 CERTIFICO para os devidos fins que em data de 13/04/2018, procedi a 

juntada do Auto de Penhora no rosto dos autos da presente Ação, oriundo 

dos autos da Ação de Execução n.º 0000473-98.2012.5.23.0066 em 

trâmite na Vara do Trabalho de Sorriso/MT, em que figuram como partes 

Antônio Oczinski em face de Espólio de Alcir Cândido da Silva, no valor de 

R$ 46.728,89 atualizado em data de 31/03/2018, tendo recebido a 

numeração de 01-A.

 O referido é verdade e dou fé.

 Sorriso/MT, 17/07/2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000763-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO PERAZZOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Edemar Evangelista (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé que, tendo em vista a tentativas frustradas no 

BACENJUD e junto a Receita Federal, procedo a intimação da parte 

Exequente para requerer o que entender de direito e indicar outros bens 

do executado passíveis de serem penhorados. Sorriso, 17 de julho de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE NAOMI FUGIKAWA SASAZAWA (EXECUTADO)

RUI SASAZAWA (EXECUTADO)

SUSHIZAWA RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para 

pagar o valor de R$ 3.832,50 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS 

REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), de diligência complementar, referente a 

07 diligências urbanas no valor de R$ 245,00 e 06 Rurais no valor de R$ 

3.692,50, descontados os valores já pagos de R$ 105,00. A parte 

interessada deverá efetuar o pagamento da “Diligência Complementar”, 

acessando o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(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 procurar o tópico 

“Diligência” e selecionar o link “Guia de Complementação de Diligência” e 

emitir a referida guia preenchendo os devidos campos solicitados, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", ou através do telefone (66) 3545-8400 ou 8434 da Central 

de Mandados do Fórum de Sorriso/MT, bem como, se faz necessário o 

envio da guia devidamente recolhida (autenticação mecânica e/ou 

comprovante de pagamento/depósito) para o e-mail do oficial encarregado 

do cumprimento do mandado (eli.ferreira@tjmt.jus.br) a fim de apresentar a 

referida “guia” junto a Central de Mandados da Comarca. Sorriso, 17 de 

julho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002522-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT0020940A (ADVOGADO)

EDGARD ANTONIO DOS SANTOS OAB - SP45142 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da Parte Autora para que se manifeste a cerca da 

Correspondência Devolvida referente a tentativa de Citação do Requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002522-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT0020940A (ADVOGADO)

EDGARD ANTONIO DOS SANTOS OAB - SP45142 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da Parte Autora para que se manifeste a cerca da 

Correspondência Devolvida referente a tentativa de Citação do Requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004591-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU MARTINELLI (EXECUTADO)

ANDERSON ANTONIO MARTINELLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA COMO SOLICITADO NA 

CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000855-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DALBEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA GUOLO LTDA (EXECUTADO)

EDSON SANTO GUOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000855-97.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JORGE DALBEN EXECUTADO: EDSON SANTO GUOLO, 

CEREALISTA GUOLO LTDA Vistos, etc. Em que pese a manifestação 

contida na petição 13285444, o patrono do exequente não juntou aos 

autos instrumento de procuração dos terceiros Rodrigo Bedin e Nelson 

Bedin, de modo que, não sendo comprovada a capacidade postulatória 

destes, a analise da referida petição fica prejudicada. Assim, intime-se o 

advogado do exequente para que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, 

instrumento de procuração dos terceiros Rodrigo Bedin e Nelson Bedin. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000796-75.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MARCELO LINCOLN 

ALVES SILVA, EDNEI PAES NANTES Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente do auto de penhora sob id nº 13383791, para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sem 

prejuízo, em cumprimento da decisão id nº 5041000, providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003436-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE BRIDA DE LIMA (AUTOR)

SANDRA DE LIMA (AUTOR)

MÁRCIA DE LIMA XAVIER (AUTOR)

ARISTIDES DE LIMA (AUTOR)

ANTONIO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003436-17.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEONIR DE BRIDA DE LIMA, ARISTIDES DE LIMA, SANDRA DE LIMA, 

MÁRCIA DE LIMA XAVIER, ANTONIO XAVIER RÉU: CONCESSIONARIA 

ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Considerando que o objeto da ação 

guarda relação intrínseca com o domicílio dos autores, uma vez que 

necessitam comprovar que residem ou possuem imóvel após o posto de 

pedágio, que dá acesso a cidade de Sorriso/MT, sendo que apenas as 

partes Leonir de Brida de Lima e Sandra de Lima, trouxeram documentos 

comprovando o domicílio na Vila Rural Jonas Pinheiro (id nº 13874205 e 

13871898), DETERMINO a intimação dos autores Aristides de Lima Marcia 

de Lima Xavier e Antonio Xavier para que comprovem o domicílio ou a 

propriedade de imóvel localizado no assentamento rural acima 

mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se o voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001822-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

TATIANE DOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXECUTADO)

JONAS BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001822-74.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

JONAS BONMANN, GLEISON RODRIGUES DE MORAES, ADRIANE ALVES 

THEODORO DE MORAES, TATIANE DOS SANTOS DA SILVA Vistos, etc. 

Junte-se a cópia da decisão proferida nos autos dos embargos de 

terceiros em apenso. Defiro o pedido no id nº 13734786, que trata da 

expedição carta precatória para a Comarca de Campo Novo do Parecis a 

fim de arrestar as sacas de soja depositadas no armazém da Bungue S.A. 

proveniente da área sob matrícula nº 3.247 do CRI de Brasnorte/MT. 

Outrossim, tendo em vista que a advogada dos executados não 

apresentou instrumento de procuração no prazo legal, verifico a ineficácia 

da petição de id nº 12837829 e, com efeito, determino à Secretaria Judicial 

que certifique se os executados foram devidamente citados, expedindo-se 

o necessário para a sua efetivação caso ainda não citados. Se citados, 

certifique-se o decurso do prazo para pagamento ou interposição de 

embargos à execução. Após, cumpridas as diligências, intime-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003689-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003689-05.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EXECUTADO: 

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, 

no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do 

CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE 

IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita 

pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e 

não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as 

partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 84739 Nr: 4010-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO, MARCOS 

ROBERTO CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI - OAB:14060, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 6774-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR 

MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos, INTIMANDO o credor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias: a) junte matrícula atualizada do imóvel penhorado nestes 

autos; b) informe se tem interesse na adjudicação ou alienação particular 

do bem; e c) promova a intimação dos terceiros interessados, em atenção 

ao disposto pelos artigos 799, 804, 835, § 3º e 843, § 1º, todos do CPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 9561-91.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte embargada para se 

manifestar acerca dos embargos de declaração juntados aos autos, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80672 Nr: 74-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Tendo em vista o prazo comum, solicito a imediata devolução dos autos, 

por parte do procurador da parte executada Rudimar Rommel, à Secretaria 

da Segunda Vara Cível.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 3019-57.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA TEREZINHA 

KACHNIASZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 .Outrossim, tendo em vista que a prova pericial foi requerida 

exclusivamente pelos embargantes, o ônus do pagamento dos honorários 

recai exclusivamente para os embargantes (art. 95 do CPC). Desta forma, 

ante a falta de pagamento, resta precluso o direito de produzir prova 

pericial.Nesse sentido é a jurisprudência:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO MONITÓRIA - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO 

RECOLHIDOS - PRECLUSÃO. - Não tendo o réu procedido ao recolhimento 

dos honorários periciais, resta precluso seu direito de produzir a prova. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0344.08.046881-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, 

publicação da súmula em 07/10/2016)Designo audiência de instrução e 

julgamento, para o dia 05 de setembro de 2018, às 15h00min, registrando 

que as testemunhas, a serem ouvidas em tal solenidade, deverão ser 

arroladas no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação.Desde já fica (m) 

o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele (s) o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 140397 Nr: 10791-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 140397

Vistos, e etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, 

conforme requerido às fls. 68/69.

 Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/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.: 100898 Nr: 3706-34.2013.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA GARCIA LTDA ME, 

FLORINALDO CARVALHO ROCHA, ROSA INEZ PERES DE MATOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 100898

Vistos, etc.

Inicialmente, considerando o grande lapso temporal da última memória de 

débito apresentada, determino a intimação da parte exequente para que 

traga aos autos nova memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de evitar eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de 

03 anos logicamente majorou o débito.

No mais, tendo em vista que a penhora de fls. 137-139 restou frutífera, 

CUMPRA-SE a determinação de fl. 134.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/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.: 47855 Nr: 4798-23.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORNECEDORA DE ALIMENTOS PÉROLA 

LTDA, OSWALDO PONCIANO, ARLETE PASTORI PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 47855

Vistos, etc.

Considerando o grande lapso temporal da última memória de débito 

apresentada, determino a intimação da parte exequente para que traga 

aos autos nova memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de evitar eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de 04 anos 

logicamente majorou o débito.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido às fls. 128/129.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46209 Nr: 3154-45.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE IND.COM.DE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO RENATO PONCIANO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:17541, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047, SANDRA SATOMI OKUNO 

DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 46209

Vistos, etc.

Previamente a análise da petição de fl. 123, compulsando os autos, 

verifico que o executado foi citado por edital para apresentar contestação 

nos autos, todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 113).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, II, do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso-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.: 34281 Nr: 3395-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLE & ANDERLE LTDA ME, NILTON JOÃO 

ANDERLE, AMARILDO ALBERTO ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Código Apolo nº: 34281

Vistos, etc.

Considerando o grande lapso temporal da última memória de débito 

apresentada, determino a intimação da parte exequente para que traga 

aos autos nova memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de evitar eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de 03 anos 

logicamente majorou o débito.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido às fls. 202/203.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46078 Nr: 3013-26.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GABRIEL RAFFAELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar, tornando 

definitiva em todos os seus termos a decisão liminar e, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

apreciação do mérito cautelar.Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intime-se o autor para que recolham as custas processuais no prazo de 

05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os 

autos.Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 19 de junho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26271 Nr: 849-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39.760-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

- OAB:26.866, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 Código nº: 26271.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial promovida por 

Forquímica Agrociência Ltda, em face de Renato David Prante, todos 

qualificados nos autos.
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 As partes noticiaram que transacionaram acerca do objeto da ação, nos 

termos consignados na petição de fls. 222-224, a fim de finalizar a 

demanda, renunciando os prazos recursais, motivo pelo qual requereram 

a homologação do acordo, liberação do valor bloqueado através do 

Bacenjud e consequente suspensão do feito até a transferência da 

quantia.

É o necessário relatório.

DECIDO.

O instrumento do acordo está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e determino a SUSPENSÃO do processo, até a transferência 

da quantia penhorada nos autos.

 Para a realização da transferência, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe conta bancária 

de sua titularidade, visto que o procurador não esta apto a receber a 

quantia na conta informada no acordo, pois não possui poder constituído 

para tanto (procuração fl. 07).

 Informada a conta, proceda-se com o levantamento do valor bloqueado à 

fl. 187-190.

Realizada a transferência, intime-se o exequente para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de, no silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral 

do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Custas e honorários na forma acordada.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Sorriso-MT, 17 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47861 Nr: 4802-60.2008.811.0040

 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: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GLORIA MASSUQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:MT-7486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que providencie o 

pagamento das custaws iniciais e do oficial de justiça referente à Carta 

Precatória distribuída sob o número 0000818-19.2018.8.16.0189 da Vara 

Cível de Pontal do Paraná.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48792 Nr: 5712-87.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS AMÉRICO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 48792

Vistos, e etc.

Inicialmente, tendo em vista que se considerou válida a intimação do 

executado acerca do bloqueio de valores (fl.85), e ainda, considerando 

que não houve interposição de recurso pelo executado, DEFIRO o pedido 

de expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas às 

fls. 63, conforme requerido à fl. 86.

Considerando que não houve o pagamento total do débito, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos do art. 782, §3º, do CPC, por meio do sistema SERASAJUD.

No mais, previamente a analise do pedido de novo bloqueio nas contas do 

executado, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte nos autos planilha atualizada do débito, 

procedendo a amortização do valor bloqueado à fl. 63.

Após, conclusos para análise do pleito de fl. 84.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130497 Nr: 5589-45.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADIMIR ANTONIO MARTELLI, FIORINDO 

PAULO MARTELLI, LERINA LURDES MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente 

parapagar as 09 (nove) diligências complementares rurais realizadas pelo 

Oficial de Justiça, que perfazem o valor de R$ 3.008,70 (TRÊS MIL E OITO 

REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme previsto no Prov. n.º 

006/97-CGJ e Portaria n.º 042/2016-DF, cujo valor deverá ser recolhido 

mediante guia de Complementação de Diligência a ser emitida no sítio da 

internet do TJMT - www.tjmt.jus.br, link: emissão de guias online. Em razão 

de ser complementação de diligência, a parte deverá entrar em contato 

com a central de mandados - Sr. Edemar, através do telefone n.º 

066-3545-8434, para as instruções necessárias.

Sorriso, 17 de julho de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40223 Nr: 3051-72.2007.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GABRIEL RAFFAELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A - em Recuperação Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - 

OAB:4864-B, ÉRIKA BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - 

OAB:6550-B, LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4695, MÁRIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584 B, SÉRGIO ROBERTO VOSGERAU - 

OAB:19231, THAIS FÁTIMA DOS SANTOS CAMARGO - OAB:7424-B, 

THAISA AZEVEDO - OAB:MT-8747, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Processo nº: 3051-72.2007.811.0040

Código Apolo nº: 40223

Vistos, etc.

Cuida-se de ação cautelar inominada ajuizada por Luis Gabriel Rafaelli em 

face Brasil Telecon S.A., atualmente Oi S.A., ambas qualificadas nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida às fls. 25/27, deferindo pedido liminar.

A requerida apresentou contestação às fls. 39/48.

Às fls. 90/91 foi preferida sentença, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito.

Certificou-se o trânsito em julgado da sentença à fl. 92.

À fl. 95 foi determinado a realização de audiência de conciliação e 

mediação.

Termo de audiência juntado 97, informando que a tentativa de conciliação 

restou infrutífera ante a ausência da requerida.

A requerida apresentou justificativa à sua ausência às fls. 98/117.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato, DECIDO.

Compulsando os autos verifica-se que o presente feito extinto (fls. 91/91), 

sendo que a sentença extintiva transitou em julgado em 02/02/2009, 
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conforme certidão à fl. 92.

Desta forma, verifico que a decisão que determinou a realização de 

audiência de conciliação foi equivocada, uma vez que há muito já foi 

encerrado o espaço para discussão nestes autos, restando prejudicado o 

objeto de composição das partes para possível conciliação.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a decisão à fl. 95.

Cumpra-se as demais determinações da sentença a quo, arquivando-se o 

feito com as baixas de estilo.

Sorriso/MT, 19 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003882-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ASCOLI DE CEZARO (EMBARGANTE)

PEDRO ROBERTO DE CEZARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIR GIORDANI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003882-20.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: PEDRO ROBERTO DE CEZARO, MARIA AUXILIADORA 

ASCOLI DE CEZARO EMBARGADO: ISAIR GIORDANI Vistos etc. 

Inicialmente, em que pese o peticionário tenha mencionado que não há 

previsão legal especifica para o pagamento de custas processuais para o 

procedimento da habilitação de crédito, tem-se que as custas judiciais são 

exigidas em decorrência da prestação do serviço público especifico e 

divisível da jurisdição, tendo natureza de taxa, motivo pelo qual sua 

cobrança é inerente em qualquer demanda, excetuado os casos 

específicos em lei. De outro lado, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. Isso porque, conforme narrado na 

petição inicial, os embargantes possuem imóvel avaliado em R$ 620.000,00 

(seiscentos e vinte mil reais), bem como pelo fato da embargante exercer 

atividade de nível superior, advogada, e omitir a profissão do embargante 

Pedro Roberto de Cesaro, carecendo de mais informações acerca alegada 

situação de pobreza. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Sem prejuízo, providencie o 

a p e n s a m e n t o  e l e t r ô n i c o  d e s t e  f e i t o  a o s  a u t o s  n º 

1001499-40.2016.8.11.0040. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURISMAR ZONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003452-68.2018.8.11.0040. AUTOR: 

AURISMAR ZONATTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a 

petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 

98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. No 

caso, o autor sequer juntou declaração de pobreza, e ainda juntou 

contrato de aluguel, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

declarando ser diretor de empresa, se fazendo necessário uma maior 

carga probatória a fim de auferir se a renda proveniente da aposentadoria 

perfaz a única renda da família. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1003672-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLEI RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003672-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: FRANCISLEI RODRIGUES CARPES Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar movida por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de 

Francislei Rodrigues Carpes. Foi deferida antecipação de tutela em favor 

da autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, “para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente”. Cumprida a liminar 

(id nº 14035485). A parte requerida Francislei Rodrigues Carpes 

apresentou contestação nos autos no id nº 14035407, requerendo a 

revogação da liminar deferida nos autos, bem como, a título de tutela 

provisória de urgência, a restituição do bem apreendido. Para tanto, alega 

que o requerente, ao ajuizar a presente ação de busca e apreensão, 

omitiu que foi ajuizada em Sorriso/MT o processo de 

n°1005419-85.2017.8.11.0040, ajuizado pela requerida, na qual pleiteia 

ação de indenização por cobrança indevida, relatando que no referido 

processo foi deferida liminar suspendendo a cobrança e deferimento de 

depósitos judiciais. Requer que seja reconhecida a conexão das ações. 

No id nº14035554, consta a decisão que declinou a competência do Juízo 

da Comarca da Vara Única de Vera/MT para este Juízo. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. 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). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados. Conforme se observa dos 

autos a requerida ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos 

cumulada com indenização por danos morais em face da ora autora 

anteriormente a esta ação de busca e apreensão. Compulsando aqueles 

autos, verifico que foi deferida a medida de tutela de urgência para 

determinar que a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

suspenda a cobrança do valor discutido nos autos R$38.843,15 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), e que gerou 

a ordem de restrição sob o nome da parte autora, suspendendo também a 

restrição em seu nome. Desta forma, visualizando que com a suspensão 

da cobrança a mora da devedora foi obstada, ausente assim o requisito 

imprescindível para a concessão da medida liminar da busca e apreensão, 

evidenciando assim a presença da probabilidade do direito. Outrossim, o 

perigo da demora é latente uma vez que a supressão do direito de posse 

sobre o veículo poderá trazer prejuízos à requerida que conforme relatado 

na petição se faz o único meio de transporte da família, sendo crível o 

dispêndio que a requerida terá que assumir para a manutenção da rotina 

sem o veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência da 

requerida, a fim de suspender a decisão liminar de busca e apreensão, 

devendo ser expedido mandado de restituição do bem descrito na peça 

inicial. Sem prejuízo, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. 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. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005228-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EMBARGANTE)

EDNEI PAES NANTES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005228-40.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, EDNEI PAES NANTES 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Cuida-se de embargos 

à execução opostos por Marcelo Lincoln Alves Silva e Ednei Paes Nantes, 

em face do Banco do Brasil S.A., alegando, em síntese, que firmou junto 

ao embargado Cédula de Crédito Bancário a fim de renegociar a dívida 

havida de cédula de crédito pignoratícia, afirma a que o motivo do não 

pagamento da cédula de crédito pignoratícia foi a baixa produtividade da 

safra 2014/2015 ante o grande volume de chuvas no período. Alega ainda 

que tal prejuízo estava segurado pela Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil S.A., todavia, informa que mesmo com as notificações e laudos 

técnicos sobre os prejuízos ocorridos na safra a seguradora se negou a 

indenizar os embargantes, sendo submetido à contratação de Cédula de 

Crédito Bancário não negociável. Ao final pugna em sede de tutela de 

urgência pela concessão do efeito suspensivo e a retirada de seus nomes 

dos cadastros de inadimplentes. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e DECIDO. O art. 919, § 1º, do CPC disciplina a 

hipótese de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, 

versando que o embargante deve demonstrar a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela provisória, que segundo o art. 300 do CPC 

tratam-se de probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil do 

processo, bem como a prestação de garantia idônea da dívida executada. 

No caso em tela, os embargantes afirmam que a Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil S.A. e o Banco do Brasil S.A. pertencem ao mesmo 

grupo econômico, de modo que com a ocorrência do sinistro (safra 

improdutiva em decorrência de chuvas excessivas) haveria uma 

compensação da dívida executada em razão da indenização que lhe seria 

devida pela seguradora. Ocorre que a seguradora negou o pedido de 

indenização sob o argumento de que “a lavoura segurada foi colhida antes 

da vistoria”, conforme consta em sua petição, de modo que não há 

qualquer garantia no recebimento da indenização que quer seja 

compensada no débito, salientando que a discussão sobre o direito a 

indenização ainda está sendo debatida em ação própria perante este Juízo 

sob nº 1000673-14.2016.8.11.0040. Ainda que o banco embargado e a 

seguradora façam parte do mesmo grupo econômico, tal fato por si só, 

não garante o direito a indenização ou ainda a compensação que deverá 

ser analisada concretamente, restando ausente a probabilidade do direito 

alegado e, em corolário, afastando a concessão do efeito suspensivo, 

ante a falta de requisitos. Ademais, os embargantes não apresentaram 

qualquer garantia à execução, sendo outro requisito essencial para a 

concessão do efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de 

tutela de urgência para a retirada do nome dos embargantes dos 

cadastros de inadimplentes, tenho que tal pedido padece da mesma sorte, 

pois conforme discorrido acima, embora tenham solicitado a indenização 

sobre o alegado sinistro tal direito a indenização não restou cabalmente 

comprovado, de modo que não qualquer segurança quanta a 

compensação ou, ainda, provas que demonstrem a ocorrência de vícios 

do negócio jurídico no momento em que as partes firmaram a Cédula de 

Crédito Bancária executada nos autos apensados eletronicamente. Assim, 

ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

efeito suspensivo e o pedido de tutela de urgência. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

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). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, 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, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. 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). 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 
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(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001501-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE CARVALHO KLEINIIBING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001501-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: ROSINETE 

CARVALHO KLEINIIBING Vistos etc. Cuida-se de ação anulatória de 

negócio jurídico c/c reintegração de posse com tutela de urgência, 

ajuizada por FLORINDO CARVALHO SANTOS, em face de ROSINETI 

CARVALHO KLEINIBING. Em apertada síntese alega que o autor é o 

legítimo proprietário do imóvel, descrito na matrícula 5221, tendo inclusive 

construído uma casa no local, fixando lá sua residência. Sustenta que a ré 

induziu o autor a erro para assinar a escritura pública de compra e venda 

do imóvel, passando o bem para o nome dela; aduz que possui problemas 

auditivos em ambos ouvidos e conta atualmente com 79 (setenta e nove) 

anos de idade. Alegada ainda, que a requerida impede que o autor volte a 

residir na residência; por tais fatos, pugna liminarmente pela reintegração 

do autor na posse do referido bem, e ainda, que o cartório se abstenha 

fazer o registro na escritura púbica de compra e venda impugnada na 

petição inicial. A inicial foi recebida conforme decisão no id nº 12527364, 

que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto a reintegração de 

posse e determinou que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca se 

abstenha de proceder o registro da escritura pública na matrícula do 

imóvel. A requerida apresentou contestação no id nº 13421606. Tentada a 

mediação, esta restou inexitosa, ante a ausência da requerida (id nº 

13645476). O autor apresentou impugnação a contestação, requerendo 

concessão da tutela de urgência de reintegração de posse. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme discorrido na 

decisão anterior a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Desse modo, deve-se 

aferir se no presente momento encontram-se os requisitos autorizadores 

da tutela de urgência satisfativa que requer o autor. No caso em tela, o 

autor em sua peça de impugnação afirma que a escritura pública de 

compra e venda do imóvel foi um negócio jurídico simulado, aduzindo que a 

requerida expressou que a real vontade do autor no ato confecção da 

escritura era a doação dos bens, com usufruto vitalício para os herdeiros. 

Assim, sustenta que a escritura não demonstra a verdadeira intensão das 

partes, devendo ser reintegrada à posse do imóvel ao autor ante a 

presença de nulidade do negócio jurídico. Ocorre que no atual estágio 

processual, as provas juntadas aos autos, estritamente documentais, não 

são capazes de consubstanciar a presença de vício de consentimento na 

realização do negócio jurídico, visto que, embora o autor seja detentor de 

algum tipo de deficiência auditiva tal fato não diminui suas faculdades 

mentais, carecendo de maior instrução probatória a fim de afastar a 

presunção de veracidade da escritura pública. Destarte, num juízo de 

cognição sumária, verifico a ausência do requisito da probabilidade do 

direito alegado, sendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência a 

medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. 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. Caso manifestem 

interesse na produção de prova testemunhal, por economia dos atos 

processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, 

com a qualificação necessária à intimação para audiência a ser 

eventualmente designada, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005755-89.2017.8.11.0040

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:

NELSON LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005755-89.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NELSON LUIS 

DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

pedido de liminar movida por Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor 

de Nelson Luis dos Santos. O autor sustenta que as partes celebraram 

contrato de financiamento sob o número 4355820433, onde foi concedido 

deR$ 15.700,64 (quinze mil, setecentos reais e sessenta e quatro 

centavos), que deveria ser pago em 16 (dezesseis) prestações no valor 

de R$ 981,29(novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), 

sendo o primeiro vencimento para 28/07/2017 e último para 28/10/2018, 

destinado a aquisição do veículo marca Ford, modelo Focus Hatch GLX 

(Kinectic) 1.6 16V 4P, ano fabricação 2011, chassi 8AFUZZFHCBJ341551, 

placa NTY-8839, cor branca. Todavia, aduz que o requerido deixou de 

pagar as parcelas vencidas a partir de 10/02/2018. Relatou que notificou o 

devedor extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o 

Decreto Lei n° 911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 

Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico 

entabulado pelas partes tem por objeto a aquisição do marca Ford, modelo 

Focus Hatch GLX (Kinectic) 1.6 16V 4P, ano fabricação 2011, chassi 

8AFUZZFHCBJ341551, placa NTY-8839, cor branca. Inadimplida a 

obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial 

(id nº 12995745), sendo que, mesmo após a referida notificação, o 

requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial, 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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 151 de 657



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.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003581-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI (EMBARGANTE)

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003581-73.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, CEZARIO 

SAPIAGINSKY EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, os autores não 

juntaram declaração de hipossuficiência e ainda verificou-se a realização 

de negócio de compra e venda de maquinário agrícola avaliado em R$ 

275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), devendo estes 

trazerem mais elementos a fim de comprovar que o pagamento das custas 

prejudicara o seu sustento. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T E C N O M E R C  T E C N O L O G I A  A N I M A L 

COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON PLA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002346-42.2016.8.11.0040. AUTOR: 

T E C N O M E R C  T E C N O L O G I A  A N I M A L 

COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA RÉU: 

CLAITON PLA DA SILVA Vistos, e etc. INTIME-SE O EXECUTADO a 

CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, 

se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO 

OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC). Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante ALVARÁ. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 DIAS para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC), 

sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. Havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE. 

Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de impugnação, salvo se concedido 

efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. Às providências.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001920-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

retro juntada, devendo requer o que entender de direito, no prazo legal.

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)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória 
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expedida, via PJE, devendo instruí-la em conformidade com o art. 260 do 

CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a 

distribuição, no prazo de 15 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 07/08/2018 às 09h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 07/08/2018 às 10h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005585-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 08/08/2018 às 09h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005457-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMOR MENDES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 08/08/2018 às 10h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEANE DE LUNA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002055-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JESUS TEIXEIRA (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 do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 12724 Nr: 2007-28.2001.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGINO BEDIN, EDILES ZANCHETIN BEDIN, 

IVONE BEDIN DAROIT, ELPIDIO DAROIT, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, 

AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A /MT, 

FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Considerando que a presente ação é uma cautelar de antecipação de 

provas, cujas ações principais encontram-se distribuídas junto à 1ª Vara 

desta Comarca – Código n. 15910 e 15911, determino a redistribuição 

destes autos àquela Vara, para apensamento nos respectivos autos, 

procedendo-se, na sequência, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 1153 Nr: 249-24.1995.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DA SILVA - 

OAB:PROC. CHEFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 Considerando que anteriormente a publicação no DJE da decisão de fls. 

229 (em 07/03/2018), o feito fora remetido em carga à Procuradoria 

Estadual (06/03/2018), restituo o prazo requerido às fls. 232-233 pela 

parte executada, na forma do art. 221, do NCPC, bem como devolvo o feito 

à Secretária desta Vara, a pedido da advogada da parte executada, para 

fins de eventual interposição de recurso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135117 Nr: 8026-59.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA, MARCELO PALLA, ANA DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.Trata-se de execução fiscal em que os executados, através 

de exceção de pré-executividade, suscitam prescrição dos créditos 

tributários em razão dos fatos geradores terem ocorrido 05 anos 

anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, bem 

como pela prescrição intercorrente, pela demora na citação (fls. 

25-34).Instado a se manifestar o exequente rechaça todos os argumentos 

defensivos, pugnando pela rejeição da exceção manejada (fls. 42-44).É o 

sucinto relatório. (...) Posto isso, REJEITO a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE manejada.No mais, dou regular prosseguimento ao 

feito, nos seguintes termos:Expeça-se novamente carta precatória para 

citação da executada Ana Delazari, intimando-se a parte autora para 

recolhimento das custas da referida deprecata.Quanto aos demais 

executados, estando a execução munida de título executivo líquido, certo 

e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre 

os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. (...).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 1154-72.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO DE 

GESTÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi designado o 

dia 22/08/2018 às 14h15min para oitiva da testemunha da parte requerida 

junto à 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT (deprecata n. 

1019892-39.2018.8.11.0041).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1005124-48.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCENILDE CHAGAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14122607), 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, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000167-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULINE PACHECO TURATTI 

REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA Tendo em 

vista a negativa de intimação da reclamada conforme o id. 13447772, 

intime-se a parte reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente novo endereço daquela, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão. SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TEIXEIRA ROMANCINI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010943-12.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCELO TEIXEIRA ROMANCINI - ME Intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de extinção. Com a 

manifestação, designe-se audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Em caso de inércia, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003834-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NOGUEIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003834-61.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 12 DE DEZEMBRO 

DE 2018 ÀS 16H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 17 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003687-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003687-35.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 17H30MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 17 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006478-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSANA FERREIRA BENARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1006478-11.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14165496, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005649-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA EONICE DE MORAES PINTO LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1005649-30.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14199214, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004408-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR TULIO ALESSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (EXECUTADO)

FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO 

VERDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004408-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIR TULIO ALESSI 

REQUERIDO: TRES EDITORIAL LTDA., FUNDACAO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010257-20.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: FERTILIZANTES FARDIN LTDA Vistos etc. Em 

consulta ao processo se constata que o reclamado, ao contestar a ação, 

colocou a peça defensiva em modo sigiloso, o que impossibilitou o 

reclamante de ter acesso a tal peça processual para impugnação. Posto 

isso, DEFIRO a renovação do prazo pugnada em Num. 13430284, 

registrando que o sigilo inserido na contestação foi removido nesta data e 

que o prazo de impugnação correrá a partir da intimação deste comando 

judicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001424-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Já decorrido o prazo postulado no id. 

12844881, e considerando que embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II 

- Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, 

do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARNEIRO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 8010765-63.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 17 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação 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)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003152-09.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H50MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 17 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176124 Nr: 6754-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MOTA, MAYCON DIONI RIBEIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA, para 

que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos presentes 

autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90386 Nr: 2002-20.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPITO GOMES FERREIRA FILHO, PAULO 

SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGAPITO GOMES FERREIRA FILHO, Cpf: 

72988576220, Rg: 2625994, Filiação: Agapito Gomes Ferreira e Benaia 

Souza Ferreira*, data de nascimento: 05/06/1975, brasileiro(a), natural de 

Belém-PA, solteiro(a), Telefone 66-8234-7793 e atualmente em local 

incerto e não sabido PAULO SOUZA FERREIRA, Cpf: 27870162272, Rg: 

550955148, Filiação: Agapito Gomes Ferreira e Benaia Souza Ferreira*, 

data de nascimento: 22/06/1971, brasileiro(a), natural de Belém-PA, 

divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DOS RÉUS, POR TODO O CONTEÚDO DA 

DECISÃO ABAIXO MENCIONADA, BEM COMO SE DESEJAM RECORRER 

DA SENTENÇA..

Sentença: Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia vestibular para CONDENAR os 

acusados Agapito Gomes Ferreira Filho e Paulo de Souza Ferreira, já 

qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06.Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal pátrio, passo a dosar a pena imputada aos réus, consoante a 

adequação típica direta ou indireta aferida, a saber:O preceito estatuído 

pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 estipula pena de 

reclusão de cinco a quinze anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(mil e quinhentos) dias-multa, para a adequação típica direta sub examine, 

individualmente considerada: I – Agapito Gomes Ferreira Filho:Da pena de 

reclusão:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 

voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O 

acusado não é portador de maus antecedentes, de acordo com o que 

consta dos autos. Não há nos autos qualquer fato que desabone a 

conduta social da acusado. Não consta nos autos elementos e provas 

para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são próprias 

do delito, não devendo ser majorada. Os motivos são desfavoráveis ao 

acusado, uma vez que agiu com o intuito de entregar a consumo certa 

quantidade de substância entorpecente, valendo-se do vício de usuários 

para obter lucro fácil. As consequências do delito praticado são graves 

para a sociedade, tendo em vista seu grande potencial lesivo, sendo, 

ainda, causa de diversos outros crimes. A vítima é toda a sociedade e 

esta não contribui para o ilícito. Após análise das circunstâncias judiciais, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Não 

há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.Não se vislumbra 

causa de aumento de pena.Deixo de aplicar a causa de diminuição de 

pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em consideração à 

quantidade e natureza da droga apreendida, tendo em vista que o 

transporte de mais de 14 (quatorze) kilos de substância entorpecente 

aponta que o réu não preenche os requisitos previstos em lei, por se 

dedicar a atividade criminosa.Da pena de multa:O delito de tráfico ilícito de 

drogas prevê, cumulativamente, a aplicação da pena de multa entre 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.Sendo assim, diante da 

dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, 

condeno o acusado ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa. Fixo o 

valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

nacional vigente, devido à situação econômica do réu. II – Paulo Souza 

Ferreira:Da pena de reclusão:Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o 

réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta 

diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta 

altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes, 

de acordo com o que consta dos autos. Não há nos autos qualquer fato 

que desabone a conduta social da acusado. Não consta nos autos 

elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As 

circunstâncias são próprias do delito, não devendo ser majorada. Os 

motivos são desfavoráveis ao acusado, uma vez que agiu com o intuito de 

entregar a consumo certa quantidade de substância entorpecente, 

valendo-se do vício de usuários para obter lucro fácil. As consequências 

do delito praticado são graves para a sociedade, tendo em vista seu 

grande potencial lesivo, sendo, ainda, causa de diversos outros crimes. A 

vítima é toda a sociedade e esta não contribui para o ilícito. Após análise 

das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.Não há agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas.Não se vislumbra causa de aumento de pena.Deixo de 

aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 

11.343/06, em consideração à quantidade e natureza da droga 

apreendida, tendo em vista que o transporte de mais de 14 (quatorze) kilos 

de substância entorpecente aponta que o réu não preenche os requisitos 

previstos em lei, por se dedicar a atividade criminosa.Da pena de multa:O 

delito de tráfico ilícito de drogas prevê, cumulativamente, a aplicação da 

pena de multa entre 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.Sendo assim, diante da dosimetria alhures, conforme regra dos 

artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 800 

(oitocentos) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação 

econômica do réu. III – Da pena definitiva dos réus:Portanto, fixo a pena 

definitiva dos acusados em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

para cada um, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa para cada 

réu, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

nacional vigente, devido à situação econômica dos acusados. A pena 

será cumprida em regime inicial semiaberto, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, em face da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no 

art.44, do CP.Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade.Condeno 

os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.Dê-se 

ciência pessoal ao MPE e a DFE, conforme disposição do art. 370, § 4°, 

CPP.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

dos condenados no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 
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Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal),tudo nos termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito 

apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser 

destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do 

capítulo 07 da CNGC/MT.Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado 

da presente condenação, suspendam-se os direitos políticos dos 

condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação, conforme 

dispositivo autorizador constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante 

baixa e anotações de praxe.De Sorriso/MT, 20 de abril de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 052/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO que a servidora Claudilene Gonçalves Fidelis, matrícula 

11.435, Gestor Geral desta comarca estará em usufruto de 10 dias de 

férias relativo ao exercício de 2016, no período de 24/07 a 02/08/18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora GILDA FÁTIMA BRUN GOLIN, Técnico Judiciário, 

matrícula nº 21.887, lotada na Central de Administração desta comarca, 

para exercer o cargo de Gestora Geral, no período de 24 de julho a 02 de 

agosto de 2018, durante a ausência do titular.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 17 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.: 191746 Nr: 8121-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, diante da certidão de fl. 151, impulsiono os presentes autos 

por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para apresentarem resumo da inicial para 

expedição do edital, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando também 

para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249554 Nr: 16288-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR NEVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI 

- OAB:38762/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164239 Nr: 1963-07.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A, USINAS ITAMARATI 

S/A, Gilberto de Vasconcelos, OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER, 

VALDIR PAULO RIBEIRO-ME, E. CIRINA DE ALMEIDA FELIPE-ME, SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, HAIRES RIBEIRO DA SILVA, 

DISTARCTICA- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-EPP, LONGEN & 

LONGEN LTDA-ME, THOLKEN & TOLKEN LTDA-ME, TECIDOS VILAS BOAS 

LTDA, J. MARIA ROLIM, INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA 

MAR LTDA, ELIAS PEREIRA DA SILVA, PERINI E CIA LTDA ME, RIO NOVO 

EMBALAGENS LTDA-EPP, DIVINA MARQUES, GAS 1001 LTDA-ME, 

RINALDO LUIZ DO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, FABIO 

FERREIRA SILVA - OAB:13280, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:37.071-PR, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOAO DE 

FREITAS NOVAIS II - OAB:12052, JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A 

OAB/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502/MT, MARCELO 

BARROSO VIARO - OAB:13.290, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES 

- OAB:OAB/MT 16.155, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 8.505-A, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT 12.507, RICARDO MALACHIAS CICONELO - OAB:130.857 

- SP, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para promoverem, no prazo de quinze dias, a sucessão 

processual da empresa demandada J MARIA ROLIM-ME, nos termos da 

decisão de fls. 1089/1089-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 
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praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164445 Nr: 2339-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANINI-ME, GELSO JOSE SANINI, 

VANIA LUCIA SANINI

 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: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 241/242, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada, na forma do artigo 523 do CPC, 

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-se 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.: 271140 Nr: 2100-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ YOSHIO TAKASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 68, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199988 Nr: 14794-53.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEI DA COSTA MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14794-53.2015.811.0055 – CÓDIGO 199988 – 1ª VARA CÍVEL

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: JOSINEI DA COSTA MATHEUS

PARTE REQUERIDA: BANCO SANTANDER S/A

INTIMANDO(A, S): Requerente: Josinei da Costa Matheus, Cpf: 

02030823112, Rg: 18739202 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 01-A, Qd 08, Lt 02, Bairro: Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da 

Serra-MT,

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$ 1.149,04 (um mil cento e quarenta e nove reais e quatro 

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$ 553,82 (quinhentos e 

cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) e o valor da taxa, qual 

seja R$ 595,22 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois 

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$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco 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 Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184750 Nr: 2497-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS SILVA, BENEDITA MONICA LEMES, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

148-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte executada para manifestar, no 

prazo de quinze dias, acerca dos cálculos de fls. 195/197, valendo o 

silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167943 Nr: 8295-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA-ME, MOACIR FEBRONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 155, 

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 Chapecó/SC e Primavera do Leste, no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 25346 Nr: 1400-62.2004.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCO DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:3350/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216757 Nr: 7273-23.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários da parte autora para levantamento dos valores depositados em 

juízo. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da autora para que informe nos autos os dados bancários para 

levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta 

e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279861 Nr: 8898-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVR TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 36, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100116 Nr: 7216-20.2007.811.0055

 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: EDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, CLAYTON ROBERTO DA COSTA - OAB:4332

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio requerido por 

Elza da Silva Pinto e Milton Carlos Vieira às fls. 122/124.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

E, com fundamento no que dispõem os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 

6.515/77 CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, nos 

termos do artigo 24 e 25 da mesma Lei.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Umuarama/PR, para que 

proceda com a competente averbação.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217582 Nr: 8010-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJPDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO CUIABÁ - OAB:

 Deste modo, considerando que o requerido, ora alimentando, reside na 

comarca de Cuiabá/MT, devem estes os autos ser remetidos àquele 

Juízo.Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para 

onde determino a remessa deste feito, o que faço com fundamento no § 

2º, do art. 64, do CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264274 Nr: 27878-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VERCIANO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALLYSON LIMA DOS SANTOS 

VERCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o inventraiante pugna pela desistência 

do presente feito, haja vista que fará inventário extrajudicial. (fl. 20)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito. 

(fl. 21)

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283091 Nr: 11596-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MARCOS GARCIA - 

OAB:83.267/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205055 Nr: 18782-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW - 

OAB:8196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a requerida Rosana Aparecida de 

França, devidamente citada (fl. 99), deixou de apresentar contestação, 

deixando transcorrer o prazo in albis, deste modo, decreto-lhe a revelia 

nos termos do art. 344, do CPC.

Porém, como esta presunção, nos termos do artigo 345, II do CPC, consta 

que quando se trata de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, vejo que no presente caso, torna-se necessário o 

prosseguimento do feito.

Assim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/09/2018, às 16h00min.

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, nos termos do art. 450, do CPC.

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.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127574 Nr: 6486-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de Justiça Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272347 Nr: 2912-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALFDJ, MFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Vistos.

 Considerando que as partes entabularam acordo com relação à guarda, 

período de convivência e alimentos da criança Ana Luísa Ferreira de 

Jesus e, em consonância com o parecer ministerial de fl. 36, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 29/30, 

celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177047 Nr: 19122-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 

exordial para CONCEDER a guarda definitiva e a responsabilidade das 

crianças Vitória Rodrigues de Souza e Sophia Rodrigues de Souza em 

favor do genitor Rildo Rodrigues de Oliveira.Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público e à UNIJURIS.Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267461 Nr: 30244-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS, ELIANE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

215098, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o levantamento de qualquer 

restrição realizada em desfavor do executado.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159936 Nr: 9328-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP, OSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Moises Soares Correa proposta por Izabel 

Poyer.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntadas as 

representações processuais (fls. 07 e 47) e documentos pessoais da 

viúva e do herdeiro (09/10, 30/31 e 81), atestado de óbito e documentos 

pessoais do de cujus (fls. 26/27), além de documentos referentes aos 

bens a serem partilhados (fls. 50/54).

As primeiras declarações foram acostadas às fls. 23/25.

Guia de Informação e Apuração do Imposto de Transmissão Causa Mortis 

(ITCD), juntamente com comprovante declarando a isenção do respectivo 

imposto (fls. 64/66).

Certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal (fls. 91/93 e 97).

Assim, vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 43/46, relativo aos bens deixados pelo falecimento do Sr. Moises 

Soares Corrêa, atribuindo à meação e ao herdeiro os seus respectivos 

quinhões hereditários, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, 

ambos do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º, do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270296 Nr: 1376-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela extinção do 

feito (fl. 28), tendo em vista o falecimento da requerida, conforme certidão 

de óbito (fl. 29).

Assim, considerando o óbito da requerida, entendo que a extinção do feito 

é medida que se impõe.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181926 Nr: 24029-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDC, GFDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de:a) CONCEDER a 

guarda definitiva do adolescente GABRIEL FELIPE DE CASTRO SILVA em 

favor da requerente Juliana Macêdo de Castro, com os efeitos daí 

decorrentes, sem prejuízo de posterior revogação desta.b) EXONERAR a 

requerente Juliana Macêdo de Castro dos alimentos fixados nos autos 

tombados sob o número 2606-33.2012.811.0055, que tramitou perante 

este juízo.c) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão alimentícia 

definitiva em favor do filho Gabriel Felipe De Castro Silva, no patamar de 

30% (trinta por cento) do salário percebido por este, todo dia 10 (dez) de 

cada mês, a partir da intimação.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público à 

Defensoria Pública e ao UNIJURIS.Custas pela parte requerida, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária de Justiça Gratuita.Proceda-se com a 

Lavratura do Termo de Guarda Definitiva.Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171060 Nr: 12473-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVSS, WVSS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar Valdo Vicente da Silva, já qualificado 

nos autos, a pagar a quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, atualmente equivalente à R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), a título de alimentos em favor de Lucas Vinicius 

Santos Silva e Wigner Vitor Santos Silva, incidindo o 13º salário e 30% 

dos valores percebidos na condição de férias e eventuais verbas 

rescisórias, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.OFICIE-SE a empresa empregadora do requerido Valdo 

Vicente da Silva (fls. 106), para que proceda com o desconto em folha de 

pagamento da parte requerida a título de alimentos definitivos em favor dos 

adolescentes Lucas Vinicius Santos Silva e Wigner Vitor Santos Silva, 

depositando na conta bancária de titularidade da genitora da parte 

requerente, qual seja: Ester Pereira dos Santos, agência nº 1249-1, conta 

nº 0515179-1, Banco Bradesco.PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o 

desentranhamento da peça processual juntamente com os seus 

documentos de fls. 111/112, distribuindo como cumprimento de alimentos 

provisórios, conforme dispõe o art. 531, § 1º do CPC.Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerida, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281654 Nr: 10359-31.2018.811.0055

 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: SG, RAdLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155184 Nr: 3806-41.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPS, MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Isaac Pelegrini 

Schwarz, representado por sua genitora Marilza Aparecida Pelegrini, em 

face de Saviano Schwarz Santos, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Analisando os autos, verifico que embora devidamente intimada a 

procuradora da parte exequente (fl. 124) da audiência designada às fls. 

122, a parte não compareceu a audiência, nem mesmo se manifestou nos 

autos.

 Assim sendo este juízo determinou a intimação pessoal da parte 

exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl. 127), contudo a intimação 

desta não fora possível (fl. 130)

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Deste modo, considerando o fato de que o requerente não manifesta 

interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se 

impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273057 Nr: 3458-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 necessários, caso haja bens a inventariar, assim, pugna no sentido de 

que seja recebida a inicial, além da nomeação de inventariante.Posto 

isso:1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98) que poderão 

ser revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).2. 

DEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 17/19.3. NOMEIO inventariante 

o herdeiro Jose Ribeiro de Souza, que prestará o compromisso em 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);4. Dentro de 20 (vinte) 

dias, contados da data do compromisso, fará a Inventariante as primeiras 

declarações (CPC, art. 620), devendo juntar aos autos a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;5. CITEM-SE todos os 

herdeiros, conforme constar nas primeiras declarações para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

mesmas (art. 626, do CPC);6. INTIMEM-SE a Fazenda Pública Estadual, que 

deverá informar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos 

nas primeiras declarações (CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento 

CPC, art. 626);7. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos 

autos às partes, em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

dizerem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627);8. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, INTIME-SE o inventariante para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de partilha (CPC, 

art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, 

providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos o 

comprovante de pagamento;9. Manifestação das partes (quando houver 

herdeiros com advogado diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 638);10. INTIME-SE o inventariante para comprovar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, as quitações fiscais e apresentar certidão de 

inexistência de dividas, atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, 

Estadual, e Federal) (CPC, art. 654);

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209265 Nr: 1430-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, EDSA, GDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 100, a parte exequente informa 

que o executado quitou integralmente o débito alimentar, requerendo a 

extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento da dívida de caráter alimentar (fl. 102).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Proceda ainda a Senhora Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221121 Nr: 11005-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo acerca 

da partilha de bens à fl. 633, pugnando assim pela sua homologação.
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Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela homologação do 

acordo (fl. 637).

Posto isso, em consonância com parecer ministerial, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fl. 633, 

celebrada nestes autos.

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” do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Após, arquivem-se os autos mediante as baixas anotações necessárias.

 As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203183 Nr: 17264-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Tiago Maciel 

Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico que, intimo o(s) advogado(s) das partes, para manifestarem 

acerca do ofício de fls. 420, no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255056 Nr: 20716-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela desistência 

do presente feito, haja vista que as partes se reconciliaram. (fl. 87)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

vez que não resta interesse processual pelo requerente. (fl. 88)

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pelo requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192418 Nr: 8846-33.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDMDP, YPMDP, ACMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO JUARA-MT - OAB:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista a 

inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278108 Nr: 7479-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCR, CDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II – INTIME-SE a parte requerida 

para manifestar interesse na composição amigável, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. I do CPC.III – Designe-se data para realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.IV – Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277231 Nr: 6737-41.2018.811.0055

 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 PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOZAMAR ALVES TITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que o presente feito trata de matéria que tem 

competência material distinta desta vara, sendo competente uma das 

varas cíveis desta Comarca.DETERMINO a redistribuição do presente feito 

a uma das Varas Cíveis desta Comarca.Intime-se.Cumpra-se, com 

anotações e baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178512 Nr: 20621-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->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: JOSEVAL LOPES DA SILVA, JANE COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial acolhendo as 

razões apresentadas pelos requerentes, e com fulcro no § 2º do artigo 

1.639 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para alterar o 

regime de casamento de Joseval Lopes da Silva e Jane Coelho da Silva de 

comunhão parcial de bens para o regime de comunhão universal de 

bens.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Expeça-se ofício ao Cartório do 2º Oficio desta comarca, para às 

devidas averbações necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os 

autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275038 Nr: 4986-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do relatório de fls. 32, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283029 Nr: 11560-58.2018.811.0055

 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: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inicial apresentada nestes autos, em relação à 

declaratória de anulação de doação verifica-se a existência de ação em 

trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido, bem como quanto a prestação de contas, no que diz respeito a 

legitimidade ativa, todavia, atenta ao que dispõe o art. 10 do CPC, deve-se 

abrir prazo para a parte autora querendo manifestar-se.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Após, venham-me os autos conclusos decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155395 Nr: 4022-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA, DEBORAH 

ALBERTINA RONDON DE OLIVEIRA, ANDREA MARIM DE OLIVEIRA ORSI, 

GERALDO MARIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente processo tramita desde o ano 

de 2013, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 568, intime-se o inventariante 

pessoalmente bem como todos os herdeiros e seus procuradores, para no 

prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito, juntando os documentos conforme determinado às fls. 561, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145170 Nr: 4837-33.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSD, TDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Certifico que não obstante a recomendação constante no termo de 

correição realizado pela Corregedoria Geral da Justiça no dia 03/07/2018, 

ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 239v, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247133 Nr: 14484-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IQA, EADQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora o requerido tenha sido 

devidamente citado e comparecido na audiência de conciliação, deixou 

transcorrer in albis o prazo para oferecer contestação (fl. 50), conforme o 

petitório de fl. 57 deste modo, decreto sua revelia.

Entretanto no caso em apreço não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/09/2018, às 16h40min.

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 CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262142 Nr: 26343-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: PCBDO, VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Inicialmente verifico que foi juntado aos autos cumprimento da decisão que 

fixou alimentos provisórios, entretanto, atenta ao que dispõe o art. 531, § 

1º, do Código de Processo Civil, o desentranhamento é medida imperativa.

Posto isso:

 I - Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento das fls. 

126/147, encaminhando ao Cartório Distribuidor.

 II - Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

04/10/2018, às 13h50min.

Intimem-se as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e a da parte requerida em confissão 

e revelia.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269291 Nr: 306-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NKDADES, LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156 OAB/MT, Jeison Batista de Almeida - 

OAB:24495-B OAB/MT, Joacir Mauro da Silva Junior - OAB:14325 

OAB/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

04/10/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção da ação e do requerido em confissão e revelia.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 3758-53.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGP, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento retro, determino:

I - Expeça-se o necessário para a citação do executado no endereço 

informado às fls. 43.

II – Vista a Defensoria Pública, para informar os dados bancários da 

exequente.

III – Com a informação dos dados bancários, oficie-se a empresa 

empregadora do requerido AJD SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA, no 

endereço informado ás fls. 43, para que proceda com o desconto mensal 

em folha de pagamento da parte requerida a título de pensão alimentícia no 

valor de 76,92% (setenta e seis vírgula noventa e dois por cento) do 

salário mínimo vigente, atualmente no valor de R$ 676,89 (seiscentos e 

setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), através de depósito em 

conta bancária a ser informada nos autos.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205651 Nr: 19319-78.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 19319-78.2015.811.0055 – CÓDIGO 205651 – 4ª VARA CÍVEL

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: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

PARTE REQUERIDA: AQUILES CUNHA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Aquiles Cunha, Cpf: 36934798953, Rg: 

1252096 SSP PR Filiação: Jose Cunha e Genesia Mendes Cunha, data de 

nascimento: 27/06/1955, brasileiro(a), natural de Ituporanga-SC, 

casado(a), agricultor, Endereço: Rua Euclides Geraldo Medeiros, Nº 

1.747-S, Bairro: Vila Alta, Cidade: Tangará da Serra-MT,

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$ 247,72 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e dois 

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 setenta e dois centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 80,00 

(oitenta reais). 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, Marcela de Souza Garcia Sguarezi, analista 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.: 282883 Nr: 11452-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 
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BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Paraíso, 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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951

 Certifico que intimo a parte executada para efetuar o pagamento do débito 

no valor de R$ 140.605,34 (cento e quarenta e mil seiscentos e cinco reais 

e trinta e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios ficados 

em 20% sobre o valor da condenação, no prazo de 15 dias, conforme a 

decisão proferida em fl. 1615, na data de 5/7/18, a seguir transcrita: 

"Tendo em vista o petitório de fls. 1613/1614, restituo o prazo de 15 dias à 

parte Requerida para pagamento do débito, nos termos do art. 523, do 

CPC.Não obstante, determino que seja juntado aos autos instrumento 

procuratório em nome dos advogados mencionados, para fins de 

regularização processual e cadastral."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242511 Nr: 10859-34.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURITA GASPAR DE NOVAES, JEOVANIA MARCIA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA, MAURITA 

GASPAR DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico que o recurso adesivo de apelação de fls. 242/255 foi interposto 

pela parte requerida/reconvinte no prazo legal. Sendo assim, nos termos 

do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte autora/reconvinda para 

contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282065 Nr: 10691-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTAO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147845 Nr: 7679-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VERSI SEQUINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRINA JULIANA CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que decorreu em 03/07/2018 o prazo para a parte autora tomar 

as providências determinadas na decisão de fl. 609, tendo permanecido 

inerte. Desse modo, encaminho o presente feito ao setor de expedição de 

documento, a fim de que a parte autora seja intimada pessoalmente para 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247083 Nr: 14460-48.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 130/146 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121481 Nr: 627-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fl. 281. Certifico que intimo a 

parte executada para se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 

275/280, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278486 Nr: 7784-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS REIS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAYARA THAYNA DELMAZZO TAVARES, 

RENATA PRISCILA DELMAZZO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 Certifico que a contestação de fls. 153/173 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 276506 Nr: 6104-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SPACKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2 COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre a petição 

de fl. 47, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276700 Nr: 6323-43.2018.811.0055

 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: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (OAB 

21936/O) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238021 Nr: 5231-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por André da Silva 

Cunha, em desfavor de Banco Bradesco S/A, visando o recebimento da 

condenação.

 Devidamente intimada, a parte executada comprovou o pagamento 

voluntário do débito às fls. 228/230

 Às fls. 231 a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por fim, desde já, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 231.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 12148-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSO ZEILMANN, GERTI 

ZEILMANN, OSCAR ALFEU TRENTINI, VICTORIANA RAMONA MERLO 

TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443 MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 Certifico que intimo a parte autora para comprovar a distribuição da Carta 

Precatória perante a Comarca de Ponta Porã/MT, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232751 Nr: 21723-68.2016.811.0055

 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: L. A. Alegrini Veiculos Me, CARLOS LUIZ FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do advogado da parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), devendo este valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266499 Nr: 29473-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, acerca da juntada do 

Ar de fls.40-vº, tendo em vista que o Ar não foi recebido pessoalmente 

pela parte requerida, apesar de ter sido encaminhado via AR-MP.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 20301-24.2017.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 34, bem como para efetuar 

o pagamento do importe de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e sete reais 

e dezoito centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pela oficial de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276525 Nr: 6125-06.2018.811.0055

 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: MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORJAS TAURUS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço informado na petição de fls.102 é o mesmo 

mencionado na petição inicial, destacando que o correio devolveu a 

correspondência constando como motivo: endereço insuficiente, portanto 

encaminho os autos para intimação da parte autora, para indicar novo 

endereço ou requerer o que de direito nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282296 Nr: 10853-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim dos Ipês, 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):

 Cod. Proc.: 257903 Nr: 23108-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA MENDES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

772,40 (setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 34/35. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 400,40 (quatrocentos 

reais e quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181470 Nr: 23581-08.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23581-08.2014.811.0055 – CÓDIGO 181470 – 4ª VARA CÍVEL

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JORACI TRETTEL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Joraci Trettel, Cpf: 20899491987, Rg: 

531 243 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 06/07/1954, brasileiro(a), 

natural de Floriano-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Arlindo 

Lopes da Silva Nº 973-W, Bairro: Jardim Parati, Cidade: Tangará da 

Serra-MT,

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$ 405,59 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove 

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$ 276,40 (duzentos e setenta e 

seis reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 129,19 

(cento e vinte e nove reais e dezenove 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$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 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 
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autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238655 Nr: 6074-29.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA ORNELAS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6074-29.2017.811.0055 – CÓDIGO 238655 – 4ª VARA CÍVEL

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: NOEMIA ORNELAS BARBOZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Noemia Ornelas Barboza, Cpf: 

01316625117 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 110, Quadra 26, 

Lote 09, Bairro: Jardim Taruma ii, Cidade: Tangará da Serra-MT,

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, Marcela de Souza Garcia Sguarezi, 

analista judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232107 Nr: 21026-47.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 21026-47.2016.811.0055 – CÓDIGO 232107 – 4ª VARA CÍVEL

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Carlos de Oliveira, Cpf: 

40627918115, Rg: 414971 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Luiz 

Martins Cardoso, 30-A, 2283 W, Bairro: Jardim California, Cidade: Tangará 

da Serra-MT,

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, Marcela de Souza Garcia Sguarezi, 

analista judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237964 Nr: 5156-25.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5156-25.2017.811.0055 – CÓDIGO 237964 – 4ª VARA CÍVEL

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO ALVES NETO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sebastiao Alves Neto, Cpf: 

59430877100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 33, Nº 1503S, 

Bairro: Jardim Itabaporã, Cidade: Tangará da Serra-MT,

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 
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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.: 181490 Nr: 23619-20.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BASTOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 23619-20.2014.811.0055 cód.181490

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE BASTOS SALES

INTIMANDO(A, S): JOSE BASTOS SALES, brasileiro, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161375 Nr: 11945-79.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTH & BOTH LTDA ME

 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 11945-79.2013.811.0055 cód. 161375

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: BOTH & BOTH LTDA ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Both & Both Ltda Me, CNPJ: 

10583925000166, brasileiro(a), Endereço: Rua José Florencio Godrin (15) 

Nº 1297-E, Bairro: Jardim Europa, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232129 Nr: 21070-66.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:
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 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 21070-66.2016.811.0055 CÓD. 232129

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): JOÃO MEIRA MACHADO, brasileiro, cpf 

396.346.981-15

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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230875 Nr: 19417-29.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PSCHEIDT

 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 19417-29.2016.811.0055 cód. 230875

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PSCHEIDT

INTIMANDO(A, S): CARLOS EDUARDO PSCHEIDT, brasileiro, cpf 

927.808.571-53, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164431 Nr: 2313-92.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCELI HORN DE FREITAS

 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 2313-92.2014.811.0055 CÓD. 164431

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DERCELI HORN DE FREITAS

INTIMANDO(A, S): DERCELI HORN DE FREITAS, CPF 481.861.201-49, 

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 
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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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236365 Nr: 3087-20.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 3087-20.2017.811.0055 cód. 236365

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

INTIMANDO(A, S): ADAUTON CESAR DE ALMEIDA, CPF 429.824.561-68, 

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 

(centro 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180532 Nr: 22448-28.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 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 22448-28.2014.811.0055 cód.180532

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ALTINO JOVINIANO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA, brasileiro, cpf 

352.503.801-15, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 1165-71.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 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 1165-71.1999.811.0055 cód. 8607

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO LOPES COMÉRCIO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Paulo Roberto Lopes Comércio, CNPJ: 

73427627000105Inscrição Estadual: 13.148.605-5, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Sebastião Barreto 704, Bairro: Centro, 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 
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31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 776,58 (setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito 

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$ 642,34 (seiscentos e 

quarenta e dois reais e trinta e quatro 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$ 71,96 (setenta e um 

reais e noventa e seix 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236800 Nr: 3726-38.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVANDRO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 3726-38.2017.811.0055 CÓD. 236800

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ERVANDRO CARVALHO DA SILVA, Cpf: 

59352604172, atualmente em lugar incerto e não sabido.

INTIMANDO(A, S): ERVANDRO CARVALHO DA SILVA, Cpf: 59352604172, 

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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230637 Nr: 19090-84.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 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 19090-84.2016.811.0055 cód. 230637

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ALTINO JOVINIANO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA, brasileiro, cpf 

352.503.801-15, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182551 Nr: 347-60.2015.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 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 347-60.2015.811.0055 cód. 182551

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IVANILDO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO(A, S): IVANILDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, portador do 

CPF 372.651.481-34, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233984 Nr: 22851-26.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MATHEUS DE MATTOS EUFRAZINO

 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 22851-26.2016.811.0055 cód. 233984

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IVONE MATHEUS DE MATTOS EUFRAZINO

INTIMANDO(A, S): IVONE MATHEUS DE MATTOS EUFRAZINO, brasileiro, 

cpf 706.115-641-49, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230588 Nr: 18998-09.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-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 18998-09.2016.811.0055 cód. 230588

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS , cpf 

867.377.161-72, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 174 de 657



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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2953 Nr: 1399-87.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6274, DEBORA YANEZ PEREIRA - OAB:7 138

 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 1399-87.1998.811.0055 cód.2953

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS LTDA.

INTIMANDO(A, S): COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 

24.699.266/0001-32, 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$ 1.622,33 (mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta 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$ 279,93 (duzentos e setenta e 

nove reais e noventa e três centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

1.342,40 (mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta 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$ 86,77 (oitenta e seis reais e setenta e sete 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230940 Nr: 19488-31.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES

 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 19488-31.2016.811.0055 cód.230940

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES

INTIMANDO(A, S): CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES, brasileiro, cpf 

453.731.831-72, 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, 16 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52820 Nr: 2523-27.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CELESTE MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 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 2523-27.2006.811.0055 CÓD. 52820

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: ROBERTO CELESTE MAURO

INTIMANDO(A, S): ROBERTO CELESTE MAURO, atualmente em lugar 
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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$ 1.782,43 (mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta 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$ 840,99 (oitocentos e quarenta 

reais e noventa e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 941,44 

(novecentos e quarenta e um reais e quarenta 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, 17 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167107 Nr: 7043-49.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA PERGO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/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 7043-49.2014.811.0055 cód. 167107

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PRISCILA PERGO VILELA

INTIMANDO(A, S): PRISCILA PERGO VILELA, 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, 17 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

Gestora Geral

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137828 Nr: 8189-33.2011.811.0055

 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: WANDERLEY FERNANDES RIBEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

251,06 (duzentos e cinquenta e um reais e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 225/232 e 343/348. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 (cento e oitenta e 

seis reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,06 (sessenta e 

cinco reais e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49602 Nr: 7646-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TEIXEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

502,13 (quinhentos e dois reais e treze centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 140. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 235129 Nr: 1306-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos,

Inicialmente, recebo a renúncia da patrona da parte executada (fl. 81), 

sendo dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a 

existência de outros procuradores nos autos, consoante o § 2º do artigo 

112 do Código de Processo Civil.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento da 

integralidade da decisão de fl. 71.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158210 Nr: 6807-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. MASIERO SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Intimação das partes para manifestarem quanto ao calculo de folhas 

241/244, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 197895 Nr: 13072-81.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUCIA SILVA DE MELO, VALDEMAR LUCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA, 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA, SUELI FEITOSA, SERGIO RICARDO 

FEITOSA, ROSELI DOS SANTOS, ADMILSON ALVES TEIXEIRA, VANILSON 

NERES DE LIMA, VALTER NERES DE LIMA, RITA LUCIA SILVA DE MELO, 

ADRIANA NERES DE LIMA, VANDO NERES DE LIMA, ANGELICA NERES DE 

LIMA, GRESIANE NERES DE LIMA, MARCELO NERES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos acerca 

da certidão negativa do oficial de justiça acostado as fls. 188-189, onde 

foi certificado que não foi possível intimar os demais Vanilson Neres de 

Lima, Valter Neres de Lima, Greisiane Neres de Lima, Angélica Neres de 

Lima e Marcelo Neres de Lima, pois segundo o Vando e a Adriana, 

Vanilson mora na cidade de Lambri Doeste na Fazenda do Sr. Cleiton e 

não sabe o endereço; Angélica e Marcelo moram no Distrito de Posto Norte 

(Campo Novo do Parecis) possivelmente na fazenda do Sr, Saul 

Francisco; Greisiane moira em Rondonópolis-MT e não sabe dizer onde e o 

Valter reside em Tangará da Serra mas não sabem seu endereço nem seu 

telefone para contato. Assim sendo, não foi possível intimar Vanilson 

Neres de Lima, Valter Neres de Lima, Greisiane Neres de Lima, Angélica 

Neres de Lima e Marcelo Neres de Lima, devendo informar o endereço 

atualizado dos mesmo, bem como requerer o que direito no prazo leghal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220716 Nr: 10667-38.2016.811.0055

 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): PEDRO MARQUES DE SOUZA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROVIDENCIAREM O RESUMO DA INICIAL ENCAMINHANDO A ESTA 

SERVENTIA VIA email: ts.5civel@tjmt.jus.br, PARA A EXPEDIÇÃO DO 

EDITAL DE CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276123 Nr: 5795-09.2018.811.0055

 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: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Celso Riciardi, RURAL 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO CELSO RICIARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Intimação do autor para apresentar, no prazo legal o endereço atualizado 

do requerido, tendo em vista que a correspondência foi devolvida com a 

informação desconhecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228602 Nr: 17264-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205832 Nr: 19455-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA ME, 

OTACIR FERNANDES DA SILVA, BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA, 

ROBSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Intimação do autor para fornecer o resumo da inicial para confecção do 

edital via e-mail: ts.5civel@tj.mt.gov.br, no prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:29684 RS, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522, TIAGO GALLAS - 

OAB:16888

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA E DA PARTE 

REQUERIDA AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS, PARA 

APRESENTAREM AS CONTRARAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA AGRO OESTE COMERCIAL 

LTDA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277162 Nr: 6707-06.2018.811.0055

 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: GRAMARCAL GRANITOS MARMORES E CALCÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J . OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - 

OAB:OAB/ES 10.159, MARCELO PEPPE DINIZ - OAB:14.928/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação e intimação de audiência, na localidade denominada 

bairro Chácara Urbana, nesta cidade, ao qual será acrescido a 

importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, qual seja, 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.: 215403 Nr: 6340-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão Certifico que até a 

presente data, a parte requerida apesar de intimada por meio do sr oficial 

de justiça as fls. 71/72, para que pague a integridade da divida, não se 

manifestou nos autos, bem como requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279056 Nr: 8276-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA, CLOVIS ANTONIO 

GARCIA BORGES, CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADOS DOS REQUERIDOS CLOVIS 

ANTONIO GARCIA E CLECIVALDO DE SOUZA RIBEIRO, TENDO EM VISTA 

QUE AS CORRESPONDENCIAS FORAM DEVOLVIDAS PELO CORREIO 

COM A INFORMAÇÃO (MUDOU-SE E DESCONHECIDO, BEM COMO 

MANIFESTAR QUANTO A MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ELIAS 

DE OLIVEIRA MOTTA ACOSTADA AS FLS. 65-88, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136810 Nr: 7101-57.2011.811.0055

 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: MARTA REGINA DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Intimação do requerido para informar que já foram expedidos alvarás nos 

autos em favor do requerido os alvarás n. 141615-4/2015, valor R$ 

786,64, Alvara n. 141616-2/2015, valor R$ 148,75, Alvara n. 

141618-9/2015, valor R$ 1.151,29, Alvara n. 141601-04/2015, valor R$ 

1.046,73, alvará n. 141603-0/2015, valor R$ 1.183,68, Alvara n. 

141606-05/2015, valor R$ 131,52 em 02/02/2015e alvará n. 

156738-1/2015, valor R$ 263,37, alvará n. 156741-1/2015, valor 188,44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142975 Nr: 2446-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA PEREIRA, VIVIAN CARLA DOS SANTOS 

ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao cálculo do contador judicial 

juntado as folhas 82/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 274644 Nr: 4700-41.2018.811.0055

 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: VANDERLEI SERGIO MAIESKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECON CONTABILIDADE E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL, SADI CARLOS DEBORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERIDAS DECON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL E 

SADI CARLOS DEBORTOLI PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 

25/06/2017, AS 15h00min Horas, onde foram DEVOLVIDAS PELO 

CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, devendo informar o 

endereço atualizado das referidas requeridas para fins de proceder a 

citação e intimação das mesmas para a audiência, informando nos autos 

com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266866 Nr: 29752-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA, JOSÉ 

ADRIANO CRUZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, 

NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, WEBERTTON ALMEIDA 

DA SILVA, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, EVERTON LACERDA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, WELDER GUSMÃ 

JACON - OAB:18570-B/MT

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos 

termos do art. 399 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 18/07/2018, às 13h30 mim, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se os réus e os policiais a serem inquiridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282229 Nr: 10819-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e objetivando a celeridade processual, 

determino:

1 – A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10(dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco) ou 8 (oito) – dependendo 

do rito a ser seguido -, qualificando-as e requerendo a intimação, quando 

necessária.

2 – Que o oficial de justiça indague ao processado se o mesmo possui 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta.

 2.1 – Caso o réu afirme que possui condições para contratar advogado 

ou que já tenha um, o mesmo deverá ser cientificado que o DECURSO DO 

PRAZO PARA RESPOSTA ACARRETARÁ A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO 

E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ELE DEVIDOS. 

Neste caso, transcorrido o lapso temporal para a apresentação da defesa, 

VENHAM OS AUTOS CONCLUSOS.

 2.2 – Na hipótese de existir procuração juntada em eventuais incidentes, 

decorrido o prazo contado da citação, o causídico deverá ser intimado 

para apresentação da defesa.

 2.3 - Se o acusado informar CARÊNCIA FINANCEIRA, O FEITO DEVERÁ 

SER ENCAMINHADO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA que, desde já, fica 

nomeada para patrocinar os interesses do mesmo, salvo se a instituição 

constatar que os recursos financeiros do assistido impedem seu 

atendimento.

 3 - Defiro o requerimento constante na cota ministerial.

 Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 207158 Nr: 20719-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DE FATIMA STORMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico para os devidos fins que conforme certidão de fls. 67 a 

testemunha DAYANE ALVES COITINHO , não foi localizada no endereço 

indicado e neste ato passo a intimar a defesa para se manifestar.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 143340 Nr: 2856-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DUARTE DOS SANTOS, WELTON 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295, Denielli Redivo - OAB:17898, LUCILO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT, Marina Mulari Nassar Nobre - 

OAB:14960, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL E EM COMUM, APRESENTE SEUS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283043 Nr: 11572-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Autos nº: 11572-72.2018.811.0055.Código Apolo nº: 283043. "(...) 

1)INDEFIRO, por ora, o pleito de revogação da prisão preventiva do 

ofensor Erick Bruno da Silva Azevedo, notadamente por persistirem os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontra.2)A teor das normas da 
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CNGC, APLIQUE-SE tarja azul na ação penal apensa (Código Apolo nº 

277839).3)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do 

réu.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 12 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: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/08/2018, às 10h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001354-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. 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. 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. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem 

como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta 

administrativa,é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com 

realce,o que em juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na 

situação em comento, a reclamante informa que a reclamada agiu com 

ilegalidade na medida em que concedeu a outros servidores o afastamento 

remunerado para fins de qualificação, utilizando o percentual estabelecido 

no art. 10, da Resolução nº 012/2011 do CONEPE, com base no número de 

servidores da Faculdade, e negou para ela o mesmo afastamento, 

utilizando como parâmetro o número de servidores do Curso. Ocorre que, 

da análise dos documentos juntados aos autos, mormente da 

manifestação da reclamada juntada no Id 14121356, verifica-se que a 

negativa da reclamada em autorizar o afastamento remunerado da 

reclamante se deu não só pelo preenchimento do percentual de vagas 

para afastamento, mas também porque a reclamante não adquiriu a 

estabilidade no serviço público. Com efeito, dispõe o art. 4º, da Resolução 

nº 081/2018 que: “Art. 4º O afastamento para qualificação será 

concedido: I. Ao Docente estável para qualificação em Programas de 

Pós-graduação em outras IES; II. Ao Docente estável ou em período 

probatório para qualificação em Programas de Pós-Graduação da UNEMAT 

e em Programas de Cursos de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais em 

convênio com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, nos 

seguintes casos: III. (...);” (grifos) No caso em tela, apesar da reclamante 

informar que adquiriu a estabilidade no cargo no dia 25.6.2018, data esta 

em que completou três anos de serviço público, verifica-se que não foi 

ainda realizada avaliação especial de desempenho, requisito essencial 

para a aquisição da estabilidade. Com efeito, dispõe o artigo 41, §1º da 

Constituição Federal: “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo 

exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) (...) § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, 

é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída 

para essa finalidade”. (grifos) No mesmo sentido dispõe, o artigo 12, da 

Lei Complementar Estadual nº 320/2008: “Art. 12 O docente nomeado para 

o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por 

período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade 

serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, obedecendo às 

diretrizes gerais estabelecidas no Título VI, Capítulo II, desta lei 

complementar. § 1º O docente não aprovado no estágio probatório será 

exonerado, cabendo-lhe recurso às instâncias deliberativas da UNEMAT, 

assegurada ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. § 2º 

O integrante da carreira docente adquirirá estabilidade no serviço público 

ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada à 

aprovação no estágio probatório. § 3º Como condição para a aquisição da 

estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade”. (grifos). A reclamante não junta 

aos autos nenhum documento que comprove a realização da avaliação de 

desempenho, bem como sua aprovação. Ao revés, apenas informou que 

adquiriu a estabilidade no cargo em razão do decurso do prazo de três 

anos; porém, de acordo com a lei e a CF, o requisito temporal 

exclusivamente não é suficiente para a aquisição da estabilidade. 

Conforme citado acima, a realização da avaliação desempenho é requisito 

essencial para a aquisição da estabilidade do cargo, que, por sua vez, é 

requisito essencial para a concessão do afastamento para qualificação, 

nos termos da citada resolução. A jurisprudência perfilha o entendimento 

no sentido de que a estabilidade somente é adquirida após ultrapassada a 

fase de aprovação na avaliação de desempenho: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSPETOR DA 

POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO DEMONSTRADO. I - O § 4º do art. 41 da Constituição Federal, 

na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/98, impõe como 

condição obrigatória para a aquisição da estabilidade "a avaliação especial 

de desempenho por comissão instituída para essa finalidade", razão pela 

qual não se trata de mera liberalidade da Administração Pública, mas sim 

de "poder-dever", diante de sua característica de "direito/obrigação", que 

não preclui em razão do decurso do tempo. II - A imposição constitucional, 

no caso, deve ser observada, ainda que em momento posterior aos 

prazos fixados pelos normativos aplicáveis, não ficando a Administração 

dispensada de sua realização, tampouco o servidor liberado de sua 

concretização para o alcance da estabilidade. Precedentes. III - "O estágio 

probatório de três anos é o período no qual" a Administração apura a 

conveniência ou não da permanência do servidor no serviço público, "por 

meio da verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos" para 

a aquisição da estabilidade (RMS 17741, Rel. Ministra Alderita Ramos de 

Oliveira. Sexta Turma. DJe de 1º/8/2012). Logo, está a Administração 

autorizada e apta a aferir, por meio do conjunto de avaliações, a qualidade 

do serviço prestado pelo servidor. IV - Incabível a instrução probatória do 

acerto ou não de decisão proferida por Comissão instituída para a 

avaliação do servidor, na via do mandado de segurança, cingindo-se o 
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controle jurisdicional à análise da regularidade do procedimento 

administrativo, consoante precedentes desta Corte de Justiça. V - Este 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a 

estabilidade tão somente é adquirida ultrapassada a fase da aprovação no 

estágio probatório, nos termos do § 4º do art. 41 da Constituição da 

República, ocorrendo somente "após o implemento, cumulativo, de dois 

requisitos: (i) o transcurso de 3 (três) anos no cargo pretendido; e (ii) a 

aprovação na avaliação de estágio probatório" (RMS 024467, Rel. Ministra 

Laurita Vaz). VI - A ausência da demonstração da veracidade da 

alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa impossibilita o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a 

pretensão. VII - A declaração de possíveis nulidades no processo 

administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das 

formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de 

prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz. Terceira Seção. DJe de 15.4.2014), conforme orientam os 

precedentes deste Tribunal Superior. VIII - Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no 

RMS 26.338/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

12/08/2014, DJe 27/08/2014) (grifos). Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela ausência de 

probabilidade de êxito na demanda. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência 

almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. 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, 12 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

WELLITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA (REQUERIDO)

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

WESLEY FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 23 de agosto de 2018, às 13h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO (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)

 

Autos n. 1000642-75.2018.8.11.0055 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. 14110668), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 12551161). 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, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga 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, 16 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: 1001391-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE SOUZA FILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001391-92.2018.8.11.0055 Autor: Marcos Henrique Souza Files 

Réu: Vivo 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 14066241), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15998573 e 15998574). 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 
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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, 16 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, 16 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: 1000143-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUATRO RODAS LUBRIFICANTES E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000143-91.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de dez dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (cf. Id. 

n. 12936987). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. Id n. 

15611378), na data de 02 de maio de 2018, entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em Id n. 14171959). Portanto, 

à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao 

dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000660-96.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14128051). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN PAIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1001394-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONEIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001394-47.2018.8.11.0055 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. 14067073), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 15998576). 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. 
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Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga 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, 16 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: 1000059-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARAUJO GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000059-90.2018.8.11.0055 Autora: JEAN ARAUJO GALHARDO 

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 [i]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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por JEAN ARAUJO 

GALHARDO em face de VIVO S.A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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 principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 

109,04 (cento e nove reais e quatro centavos), referente ao contrato de 

nº 0303700705, na data de 10/05/2017, como prova certidão de restrição 

anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida e 

decorre de inadimplência em relação a prestação de serviços contratados. 

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. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Nesse sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. ID 13928999) a 

realização do negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual 

resta comprovado o pacto entre autor e ré, inclusive com endereço para 

envio de faturas e correspondências como sendo o mesmo indicado na 

inicial. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Por tal razão, 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 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). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste 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. 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, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [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. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o 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: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000129-10.2018.8.11.0055 Autora: MARIA APARECIDA 

CAETANO LOURENCO Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 
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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 [i]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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR 

proposta por MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO em face de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, não havendo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 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 principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 

266,60, referente ao contrato de nº S 0091, na data de 08/01/2015, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma 

peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em questão, 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e decorre de inadimplência em relação 

a prestação de serviços contratados. 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. É cediço que 

atualmente as contratações de serviços prestados a distância, como 

telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, 

por intermédio das chamadas call centers, método rápido de adesão ao 

contrato do serviço público citado. Nesse sistema moderno de relação 

consumerista se mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que 

seja declarada inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte 

do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. ID 13997720) a realização do negócio jurídico, 

juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado o pacto entre 

autor e ré, inclusive com endereço para envio de faturas e 

correspondências como sendo o mesmo indicado na inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Por tal razão, 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 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). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste 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. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 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, 16 

de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [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. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o 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: 1001407-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANE DA SILVA CAMPOS KAKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001407-46.2018.8.11.0055 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. 14088304), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 15999874). 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, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga 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, 16 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: 1000638-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000638-38.2018.8.11.0055 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. 14008278), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 15103889). 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 o autor 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, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga 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, 16 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000637-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO QUARESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Tendo em vista a decisão proferida pela E. Turma Recursal, 

designo o dia 22 de agosto de 2018, às 15h30, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no máximo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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. 1001396-17.2018.8.11.0055 Autor: Adalto Nascimento de Oliveira 

Réu: Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14079974). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

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. 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] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES DE JESUS (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)

 

Autos n. 1001383-18.2018.8.11.0055 Autor: Selma Gonçalves de Jesus 

Ré: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-padronizados 

NPL-I PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

desistência do feito (cf. Id. n. 14076870). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no presente caso não foi 

oferecida a contestação, bem como o requerimento in casu foi realizado 

antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 2018. Raony 
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Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONEIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001395-32.2018.8.11.0055 Autora: Cleoneia Ferreira da Costa 

Ré: Vivo 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 14067868), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15998585 e 15998586). 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: 1001405-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANE DA SILVA CAMPOS KAKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001405-76.2018.8.11.0055 Autora: Loiane da Silva Campos 

Kako Ré: Claro 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 14086492), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15999731 e 15999732). 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: 1000643-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO (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)

 

Autos n. 1000643-60.2018.8.11.0055 Autora: Adriana Rodrigues de 

Figueiredo Ré: Vivo 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 14111011), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15124172, 15124173 e 

15319885). 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-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001393-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (EMBARGANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 186 de 657



Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CHIAPINOTTO (EMBARGADO)

 

VISTOS. Os embargos devem ser extintos sem resolução do mérito. De 

início, necessário ponderar que nos autos principais (Processo nº 

1000406-26.2018.811.0055), a execução ainda não está garantida, 

porquanto não houve penhora. A diligência de penhora on line resultou no 

bloqueio de valor irrisório. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso 

no sentido de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos 

embargos, regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Assim, não estando garantida a execução, os embargos não 

devem ser recebidos. Por outro lado, a inicial dos embargos deve ser 

indeferida, tendo em vista a carência da ação pela patente inadequação 

da via eleita pelo embargante, que promove os embargos em total 

descompasso com o que dispõe o art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, que 

estabelece que os embargos devem ser propostos nos mesmos autos da 

execução. Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento, e indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do 

CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000393-61.2017.8.11.0055 Ação: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C PEDIDO DE 

PERDAS E DANOS. Reclamante: JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS 

Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 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 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C 

DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS, 

consistente em determinar ANULAÇÃO dos atos administrativos que 

classificaram a Requerente em atenção aos termos da Lei Complementar 

163, de 16 de fevereiro de 2012, DECLARANDO o direito da Requerente e 

DETERMINADO a sua reclassificação auferindo o Nível Superior e Classe 

de acordo com o determinado pela legislação municipal em vigor, situação 

a ser corrigida especialmente na esfera econômica, com implantação 

imediata de sua remuneração adequada, bem como, após a 

reclassificação seja CONDENADO o Requerido ao pagamento das 

diferenças de todas as verbas de natureza salarial dos últimos 5 (cinco) 

anos gerados caso não houvessem a aplicação e classificação de forma 

equivocada. Narra o reclamante que com a revogação da lei e o não 

enquadramento da Requerente na legislação específica para a área da 

educação, a Requerente por conclusão lógica enquadra-se, portanto, na 

legislação geral municipal dos planos de cargo e carreiras. Instado a se 

manifestar, o MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA requereu a extinção do 

processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, ao argumento de 

que a autora formulou pedido incerto e indeterminado, ao requerer a 

anulação de ato administrativo, sem, contudo descrevê-los e apontar o 

porquê da sua nulidade, se limitando a dizer que foi concretizado de forma 

inadequada. No mérito requer a improcedência da ação discorrendo 

acerca da impossibilidade de se conceder progressão em classe 

automática ante o decurso de cinco anos sem que o servidor tenha 

efetivado pedido anualmente, para avaliação de seus servidores. Ab initio, 

afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela ré por entender que 

a autora demonstrou certeza e eficácia nos pedidos inaugurais. Afirmar o 

contrário seria obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que 

violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). 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 que a matéria versada é unicamente 

de direito. Compulsando os autos, verifica-se que a autora é servidora 

pública municipal, desde 10/04/2008, exercendo o cargo de Ajudante de 

Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

enquadrada no Grupo Ocupacional I. A Lei Orgânica Municipal n°. 2875, de 

10 de Abril de 2008, dispõe acerca do Plano de Cargos, Carreiras, 

Funções e Vencimentos dos Servidores Municipais, garantindo aos 

servidores efetivos o desenvolvimento de carreira por meio de 

progressão, conforme ditame do artigo 12, in verbis: “Artigo 12: O 

desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da 

progressão. Parágrafo único: Progressão é a elevação do servidor de 

classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira (...)’’. A 

autora é investida no cargo de ajudante de serviços gerais, pertencendo, 

portando, ao GRUPO OCUPACIONAL I, conforme tabela de Provimento 

Efetivo de Cargo pela Lei Municipal n°. 2.875, de 10 de Abril de 2008, e, 

segundo a Tabela de Progressão por Grupo Ocupacional, entabulado na 

Lei n°. 2.875/08, o GRUPO OCUPACIONAL I, ao qual a autora encontra-se 

inserida, possui 07 NÍVEIS de progressão de carreira, tendo o Nível IV – 

Superior. No caso, restou comprovado nos autos, que a autora cumpriu 

com o requisito para progressão ao nível IV (Curso Superior), com a 

juntada do Diploma e Histórico de conclusão do curso Superior de 

Tecnóloga em Gestão de Recurso Humanos, bem como protocolou 

requerimento administrativo junto ao setor de Recursos Humanos do 

Município de Tangará da Serra/MT. Nesta feita entendo pela procedência 

do pedido da autora em ter reconhecido o direito de sua elevação de nível 

– NÍVEL IV - com readequação de seus proventos salariais com base na 

Lei n°. 2.875/08, pois, conforme informação do próprio reclamado de que o 

Decreto 105/2016 revogou o Decreto nº 070/2012, cuja matéria era o 

enquadramento de servidores da Secretaria Municipal de educação e 

cultura na Lei Complementar nº 163/2012. Assim, além de enquadramento 

necessário se faz que o reclamado restitua à autora os valores que não 

lhe foram repassados de forma adequada, sendo que referidos valores 

deverão ser corrigidos monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando os índices legais, e acrescidos de juros legais nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, a partir da citação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com espeque no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos seguintes termos: a) DECLARAR o 

direito da Requerente JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS e 

DETERMINAR a sua RECLASSIFICAÇÃO auferindo o Nível Superior e 

Classe de acordo com o determinado pela Lei n°. 2.875/08 com 

implantação de sua remuneração adequada; b) CONDENAR o Requerido 

ao pagamento das diferenças de todas as verbas de natureza salarial dos 

últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação, de modo a 

respeitar o prazo prescricional, gerados, caso não aplicada a 

classificação como determinado pela Lei n°. 2.875/08, sendo referidos 

valores acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros a partir da 

citação aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da 

Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; 

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, 11 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, 11 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMILY NAYANE PEREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA COSTA (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)

 

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: 1001653-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Autos n. 

1001653-42.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA A parte autora 

promove AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com o fim de efetuar o depósito judicial referente às 

mensalidades de outubro e novembro de 2016 devidos à promovida, ter 

declarada a inexistência do débito e ainda indenização por danos morais. 

A via eleita pela parte autora, isto é, o tipo de procedimento escolhido 

deverá ser a adequada para o alcance do provimento necessário e útil 

almejado. Entendo que o presente pleito nada mais é do que uma ação de 

consignação em pagamento transmudada para ação declaratória para o 

fim de uma adequação jurídica de tramitação nesta vara especial, o que 

não se admite. In casu, a via eleita pela parte reclamante é manifestamente 

inadequada para o alcance do pretendido. Sendo assim, o decreto 

extintivo do feito, sem resolução do mérito, é medida inafastável, pois “ (...) 

o autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual. (..)” (NERY, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de 

processo civil comentado, 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 436). DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo Art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 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, 30 de junho de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juíza Leiga. 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, 30 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001327-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 14160713. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-22.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AMARAL ARANEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA SOUZA DUARTE OAB - SP0085876A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

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 
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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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR PEREIRA DOS SANTOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos 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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-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. Sem prejuízo da determinação 

supra, considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou 

o pagamento do valor remanescente, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 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. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 15h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENERANDA ALICE QUEZADA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1000174-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000562-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALKER LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000562-14.2018.8.11.0055 A parte autora opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vícios na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É possível constatar que a r. sentença 

tratou da temática posta em profundidade. Embora não tenha sido acolhida 

a tese da embargante, há fundamento suficiente e detalhado na decisão 

embargada que reconheceu a existência de relação jurídica entre as 

partes e a inocorrência de falha na prestação do serviço. Portanto, é 

necessário reconhecer que os embargos de declaração não são via 

própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 

FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“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 efeitos 

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).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 
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rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Bem como, opino 

por permanecer a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 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. 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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO 

OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar 

em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão 

embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante. A 

contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é 

aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do 

próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Os 

Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios 

previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil de 2015. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente 

se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou 

obscuro. Mostra-se desnecessário o exame pontual de toda a matéria 

prequestionada, se os pedidos recursais foram examinados com base na 

legislação pertinente. (ED 142504/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) [2] 

[...]I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "a 

contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao 

julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a 

fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar 

uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou 

seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, 

bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar 

eventual error in judicando." (EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, 

Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 

20/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANUBIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001623-41.2017.8.11.0055 A autora opôs embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vícios na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É possível constatar que a r. sentença 

tratou da temática posta em profundidade. Embora não tenha sido acolhida 

a tese da embargante, há fundamento suficiente e detalhado na decisão 

embargada que reconheceu a existência de relação jurídica entre as 

partes e a inocorrência de falha na prestação do serviço. Portanto, é 

necessário reconhecer que os embargos de declaração não são via 

própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 

FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 
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alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“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 efeitos 

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).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Bem como, opino 

por permanecer a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 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. 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 [1] PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO 

OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar 

em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão 

embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante. A 

contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é 

aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do 

próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Os 

Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios 

previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil de 2015. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente 

se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou 

obscuro. Mostra-se desnecessário o exame pontual de toda a matéria 

prequestionada, se os pedidos recursais foram examinados com base na 

legislação pertinente. (ED 142504/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) [2] 

[...]I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "a 

contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao 

julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a 

fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar 

uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou 

seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, 

bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar 

eventual error in judicando." (EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, 

Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 

20/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-03.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUED PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Conforme já elucidado no despacho do ID 11301993, não há 

qualquer imposição de pagamento de valores à exequente, portanto, 

incabível a medida de bloqueio pleiteada no ID 13375692. Assim, INDEFIRO 

o pedido de penhora on line. Intime-se a 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 Tangará da 

Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO)

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 08 de agosto de 2018, às 15h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLESIO PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1001358-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GOMES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 8011418-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA GOMES MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Parte Executada não se manifestou no 

prazo legal. INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO FALANQUE (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)

 

Autos n. 1000538-83.2018.8.11.0055 Autor: Bruno Aparecido Falanque 

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$ 96,46 (noventa 

e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme prova certidão anexa 

à inicial (ID n. 120282220). 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 parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em 

sua contestação, afirma que o autor 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 ao autor. 

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). 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 

pelo autor 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 
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inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

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 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, 17 

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, 17 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: 1001546-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001546-32.2017.8.11.0055 Autor: José Renato Silva Rodrigues 

Ré: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). 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. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 121,89 (cento e 

vinte e um reais e oitenta e nove centavos), conforme prova certidão 

anexa à inicial (ID n. 11113596). 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 reparado 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 parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. E esta, em sua contestação, afirma que a 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. Após análise da prova juntada 

aos autos, reputo não assistir razão à parte autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando telas 

sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados pela ré 

(a saber: plano CLARO TV 021/06474656-9). Ademais, traz prova 

indicativa de requerimentos administrativos e pagamentos realizados pela 

parte autora. Portanto, sem maiores digressões, é possível aferir 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 parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. De mais a mais, 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 ao débito inscrito, 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 

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 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, 17 

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, 17 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 
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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: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000057-23.2018.8.11.0055 Autor: Wagner Dias Rodrigues 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$ 64,99 (sessenta 

e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme prova certidão 

anexa à inicial (cf. ID n. 11361902). 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 parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que o autor 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 parte 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 ao autor. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico juntando telasistêmica e cópia das faturas 

dos serviços que demonstram a contratação dos serviços prestados pela 

parte ré. 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 

pelo autor 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 

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 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, 17 

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, 17 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELLA LIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Considerando a contra proposta oferecida pelo reclamante no ID 

14139319, INTIME-SE a reclamada para manifestação, no prazo de 10 

dais. 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: 1000509-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 14071532 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - 

MT0009025A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que foi julgado procedente o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, DETERMINO a inclusão de 

RODRIGO FERREIRA LOPES e KARIN LISBOA BAUMEISTER no polo 

passivo da ação. Intimem-se nos termos da decisão do ID 6281752. 

Decorrido o prazo, sem o pagamento do valor executado, conclusos para 

análise dos demais pedidos do ID 14070770. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001625-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI (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, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON DE ALMEIDA TALLEVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

executado, CITE-SE nos termos do despacho do ID 8850252, 

designando-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Com relação aos demais requerimento, verifica-se que não há qualquer 

amparo jurídico para a citação do reclamado via whatsapp; além disso, 

não é cabível a citação por telefone (art. 18 da Lei 9.099/95), razão pela 

qual, INDEFIRO os pedidos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR MENEGUIM JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

reclamado, CITE-SE nos termos do despacho do ID 8849868, 

designando-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Caso a correspondência encaminhada ao novo endereço volte com o ato 

infrutífero, desde já, DEFIRO o pedido para que a citação/intimação, seja 

feita por Oficial de Justiça, consignando que, embora o reclamante tenha 

informado número de telefone, a citação INCABÍVEL a citação por esse 

meio, por absoluta ausência de amparo legal (art. 18 da Lei 9.099/95). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (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, 17 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011701-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICELIA DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA EUSTAQUIO DUARTE DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 13867483 sob pena de se presumir cumprida a obrigação e 

consequente extinção por satisfação. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ELER TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Inicialmente, retifique-se os polos da ação. Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-58.2017.8.11.0055

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:

ARMINDA ELLA HEINRICH PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marciano Ribeiro Neto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que há número de telefone informado na petição 

inicial, proceda-se a Secretaria Judicial a intimação do reclamante, via 

telefone, para no prazo de 10 dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA ALVES BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há necessidade de conclusão para que este Juízo determine 

que seja oficiado ao Juízo deprecante solicitando o ecaminhamento das 

peças faltantes da presente missiva. A providência pode ser tomada por 

impulso pela própria Secretaria. Assim sendo, OFICIE-SE ao Juízo 

deprecante, solicitando o encaminhamento das peças faltantes para o 

devido cumprimento da missiva, assinalando que caso não o faça no 

prazo de 30 dias, os autos serão restituídos, independente de 

cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de julho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001570-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há necessidade de conclusão para que este Juízo determine 

que seja oficiado ao Juízo deprecante solicitando o ecaminhamento das 

peças faltantes da presente missiva. A providência pode ser tomada por 

impulso pela própria Secretaria. Assim sendo, OFICIE-SE ao Juízo 

deprecante, solicitando o encaminhamento das peças faltantes para o 

devido cumprimento da missiva, assinalando que caso não o faça, no 

prazo de 30 dias, os autos serão restituídos, independente de 

cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de julho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 14183041 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)
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LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora tenha peticionado no ID 8840129, a reclamada Dismobrás 

Importação, Exportação e Distribuição de Moveis e Eletrodomesticos S/A 

não houve qualquer manifestação em relação a decisão do ID 13592721.. 

Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas necessárias, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento, caso aporte aos autos novo 

requerimento. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se novo mandado de cumprimento, nos termos da decisão 

do Id 12267701. Defiro o pedido formulado pelo exquente para que 

acompanhe o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da diligência, tendo em 

vista que não há qualquer impedimento legal à providência. Consigno, 

contudo, que compete ao próprio exequente diligenciar e entrar em contato 

com o Oficial de Justiça para o qual foi o mandado distribuído, não 

havendo qualquer intimação deste Juízo para tal finalidade. Caso o 

cumprimento do mandado seja infrutífero, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON BATISTA DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14132110. Cumpra-se, conforme requerido. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000307-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14138849. Cumpra-se, conforme requerido. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON CHIQUESI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ARAUJO BARBOSA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não se faz necessária a conclusão dos autos, uma vez que no 

despacho do ID 12548777 já continha determinação em caso de inércia da 

parte reclamante. Assim, CUMPRA-SE conforme já determinado. Tangará 

da Serra, de janeiro de 2016. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)
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CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, conforme pedido do ID 13535163. 

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. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEI ROGERIO BARBERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a emenda da inicial no ID 14140433 bem como o 

oferecimento de caução, reputo necessário devolver ao reclamado o 

prazo de 72 (setenta e duas) horas previsto no art. 1.059 do CPC de 2015, 

c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, para que se manifeste a respeito da 

mencionada petição e documentos que a acompanham. Com ou sem 

manifestação da reclamado, certifique-se e tornem conclusos para análise 

do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13729422), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 14211808. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos reclamados 

para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme preceitua o 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em 

vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante da 

natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. Não 

obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-57.2017.8.11.0055

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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 
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da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010635-62.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DIAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO)

CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA OAB - MT0005914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GN INJECTA INDUSTRIA, COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, 

CIRURGICOS, ODONTOLOGICOS E DESCARTAVEIS LTDA (EXECUTADO)

ELCIO DALEFFE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

THIAGO GIOVANNI RODRIGUES OAB - SP286787 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direio

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALESSANDRO COURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010667-67.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS CONCEICAO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a planilha apresentada pelo executado. Sem prejuízo da determinação 

supra, CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora por que até a presenta data não foi 

cumprida a decisão do Id 11865551, no que tange a determinação do 

levantamento do valor bloqueado no ID 11465517 em favor do executado 

Municipio de Tangará da Serra. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, 

Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010105-58.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUCIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor bloqueado no ID 

13255296. 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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI PANUNCIO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ PANUNCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em relação ao obrigação de fazer cite-se/intime-se o executado 

para, no prazo de dias, satisfazer a obrigação constante do título (art. 815 

e ss., c/c art. 537 do CPC). Outrossim, no que tange a obrigação de pagar, 

considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de 

Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento 

de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, 

intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, 

deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o 

respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante legal na 

pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de 

depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data do 

depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 

necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001247-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARBONERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PRATES PEGNORATTO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 
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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 14148182, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa NILSON AUTO 

CENTER2, 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$ 10.629,00). Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio de valores até o limite 

ora estabelecido, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e intime-se o 

executado 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GELSON DISCONZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS KESERLE DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que não há nos autos comprovação da citação dos 

executados/fiadores Antonio Flauzino de Oliveira e Rosimeire Casagrande 

Keserle, indefiro, por ora, o pedido do ID 14075174. Assim, 

CITE-SE/INTIME-SE nos termos da decisão do ID 6379897. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 3882-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PASSO A PASSO EDUCAÇAO E CULTURA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 VISTOS.

Considerando a informação trazida pelo exequente, no sentido de que 

encontra-se finalizado o inventário extrajudicial sobre o qual recai a 

penhora, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos cópia do procedimento de invetário informado no auto de 

penhora de fls. 168.

Findo o prazo, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 29971 Nr: 3456-34.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO PINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANGELO MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 162/162vº. Cumpra-se conforme requerido.

Com a juntada dos esclarecimento do Sr. Oficial de Justiça, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o entender de direito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 4708-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Vistos.

Considerando o pedido de fl. 300, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 106547 Nr: 5273-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DETOFFOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Por fim, necessário ressaltar que nem foram ainda tomadas todas as 

medidas previstas em lei que podem forçar o devedor ao pagamento. Por 

mais esse motivo, não haveria justificativa para adoção de medidas mais 

gravosas, quando outras, previstas em lei, ainda não foram requeridas. 

Não há dúvida de que é compreensível a angústia e a ânsia do exequente, 

que tenta buscar a justa satisfação do seu crédito. Porém, como já 

afirmado, não pode o juiz determinar medidas que extrapolem o que 

autoriza a ordem jurídico-normativa vigente. Ante o exposto,INDEFIRO o 

pedido de fls. 211/213. Assim sendo, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 219429 Nr: 9484-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia Crime->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento 

Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RIKELLE GOMES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAJANA RAQUEL DOS SANTOS, GENOINO 

SANTOS, VICTOR MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALZIRA PAPADIMACOPOULOS 

NOGUEIRA - OAB:3754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, 

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 VISTOS.

Trata-se de autos circunstanciados instaurados para apuração da prática 

do crime de lesão corporal leve supostamente praticado por Tajana Raquel 

dos Santos e para apuração do delito de injúria praticado, em tese, por 

Genoíno da Luz dos Santos e Victor Maldonado, todos contra Rikelle 

Gomes Maia.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 117-118, consta cópia de 
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acordo realizado perante o juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca, no 

qual a vítima retrata-se de qualquer representação criminal oriunda do 

episódio narrado nos presentes autos.

 Deste modo, tendo em vista a retratação expressa à representação 

formulada pela vítima, considerando que já decorrera mais de 06 (seis) 

meses da ocorrência do fato, não havendo mais possibilidade de 

retratação da retratação, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TAJANA 

RAQUEL DOS SANTOS, GENOINO DA LUZ DOS SANTOS e VICTOR 

MALDONADO, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, c.c. art. 61, do 

Código de Processo Penal.

 Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se, com as 

baixas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30288 Nr: 2868-66.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Defiro o pedido do fl. 371, devendo, para tanto, ser expedida nova carta 

precatória para intimação do executado, observando as diretrizes da 

decisão de fl. 362.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 112161 Nr: 2388-10.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DA SILVA, CREONICE 

MOREIRA DA SILVA E SILVA, ROSALINO ERMINIO DA SILVA, CLOTILDE 

LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14.878-MT, JOSÉ 

ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - 

OAB:11233/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre o pedido 

de fls. 167/16, informando se ainda possui interesse na realização da 

audiência de conciliação.

Em caso positivo, designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação.

Não havendo interesse, deverá, em igual prazo, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia.

Cumpra-se. Expeçe-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 4816-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA, ADMILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7.676

 Vistos.

Considerando que o ultimo cálculo foi apresentado em 21/09/2015, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstativo atualizado do valor executado, sob pena de arquivamento.

Com o cálculo, conclusos para análise dos pedidos de fls. 229/230.

Decorrido o prazo, sem manifestação, AO ARQUIVO.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 209394 Nr: 1558-97.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rita Fontana, GILVANDRO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE FONTANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código 

de Processo Civil.Neste contexto, reduzo equitativamente a multa 

cominatória alhures aplicada, ante a seu caráter manifestadamente 

excessivo, passando esta ao montante correspondente ao venal do 

veículo à época do descumprimento da obrigação de fazer (ocorrido em 

11 de março de 2003). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55).Transitado em julgado, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 112162 Nr: 2389-92.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA, MARIA LUZANIRA DE 

CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE ALENCAR, LUZINIR CORREA 

ANTUNES, ROSALINO ERMINIO DA SILVA, CLOTILDE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determindo em 

caso de inércia.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 3959-84.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 118, com relação ao veículo localizado via RENAJUD 

(fls. 109/112) OFICIE-SE ao credor fiduciário para, no prazo de 10 dias, 

informar a este Juízo qual o total de parcelas pagas pelo devedor 

fiduciante em cada um dos contratos, bem como os respectivos saldos 

devedores.

Com a informação, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 106035 Nr: 4778-84.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARCOS MENDES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 VISTOSConsiderando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje).Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE).Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora.Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113349 Nr: 3539-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido (06 

meses), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Caso não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos 

para extinção.

 Caso haja manifestação, conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113632 Nr: 3800-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 VISTOS.

Defiro o pedido de p. 191/192.

Cumpra-se, na íntegra o despacho de fls. 174, expedindo-se carta de 

adjudicação.

Após, intime-se o exequente para requer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 29343 Nr: 273-26.2003.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO POSSAMAI FONTANA, 

JDC.NORTELANDIA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 VISTOS.

Processo em ordem.

Após a prolação de sentença no Processo cód. 209394, certifique-se 

quanto ao cumprimento do despacho de fls. 272/273, intimando-se a 

exequente para manifestação em 10 dias, sob pena de arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 220775 Nr: 10729-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE OTACILIO DA SILVA FILHO, 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimo a parte Jorge Otacilio da Silva Filho, por meio do seu procurador, a 

cerca da r. sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERNEI RELIQUIAS SANTOS (EXEQUENTE)

IVETE FLORES RELIQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o exequente manifestou-se contra a indicação à 

penhora feita pela executada, aliado ao fato de que essa indicação 

claramente não obedece a ordem de preferência disposta no artigo 835, 

inciso I, do CPC, deixo de receber os embargos do ID 14124787, porque a 

execução ainda não está garantida pela penhora. Outrossim, 

considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o 

pagamento do valor devido, verifico que se esgotaram todos os meios 

para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora através de 

bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do sistema 

Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante 

autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, 

deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia 

sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 
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Por fim, com relação à alegação no sentido de ser incabível o 

processamento do cumprimento de sentença provisório pelo não 

oferecimento de caução, claramente não assiste razão à executada. 

Como consta expressamente da decisão que recebeu o pedido de 

execução provisória, referido procedimento é plenamente possível e 

legalmente previsto, tendo ainda sido assinalado na referida decisão que o 

levantamento de qualquer quantia pelo exequente, CASO ESTA SEJA 

DEFERIDA, somente poderá ocorrer com a oferta de caução idônea, já 

tendo sido fixada inclusive o valor da caução (correspondente ao crédito 

exequendo). Não há nos autos qualquer deliberação para levantamento de 

depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de propriedade 

ou de direito real e, caso ocorra uma das hipóteses assinaladas, conforme 

já explanado na decisão inicial, ficou determinado que será necessário a 

prestação de caução do valor equivalente a execução atualizada. 

Portanto, não tem qualquer pertinência a alegação de que a execução 

provisória não é possível em procedimentos da espécie; ela tem pleno 

cabimento, desde que observadas as mencionadas cautelas, porque 

expressamente prevista a hipótese em lei. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a existência de um automóvel 

registrado em nome do executado. Embora referido bem já esteja com 

restrições judiciais anteriores pendentes, não há impedimento para 

inserção de nova restrição e penhora. Sendo positiva a diligência, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora do veículo objeto de restrição 

indicado nos extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel 

depositário. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se, 

lavre-se o respectivo termo e designe-se data para audiência de 

conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Não sendo opostos 

embargos, deverá o credor se manifestar sobre uma das alternativas dos 

§§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 53, VIII). Outrossim, buscando a máxima efetividade à 

execução, 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. A pesquisa junto ao sistema INFOJUD 

indicou a inexistência de declarações na base de dados da SRF. Assim 

sendo, cumpra-se a determinação acima, penhorando-se o veículo objeto 

de restrição. Caso a diligência de penhora seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 17 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do ID 14067681, necessário se faz a 

apresentação de documento que faça comprovar a condição de grupo 

econômico da executada. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, juntar aos o documento em questão, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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. 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. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência, bem 

como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta 

administrativa,é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com 

realce,o que em juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na 

situação em comento, o reclamante informa que as reclamadas agiram 

com ilegalidade na medida em que transportaram o veículo descrito na 

inicial para lugar diverso do pátio da Ciretran e além de cobrar taxas no 

importe de R$ 300,00 para sua retirada, informam que a responsabilidade 
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do transporte do veículo é do proprietário. Ocorre que, além de não ter 

prova de que o veículo se encontra no lugar informado na inicial, uma vez 

que a reclamante junta apenas fotos e Boletim de Ocorrência, que são 

provas produzidas unilateralmente, não se vislumbra a alardeada 

ilegalidade na conduta dos reclamados de transportar e depositar o 

veículo em local particular, ou mesmo na cobrança de taxas pelo depósito. 

Com efeito, dispõe o art. 271, § 4º, do CTB: “Art. 271. O veículo será 

removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo 

órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. (...) § 4º Os 

serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser 

realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por 

licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo 

pagamento dos custos desses serviços;” (grifos) No caso em tela, o 

reclamante não informa e não comprova que a apreensão foi irregular ou 

que o local em que o veículo se encontra não é habilitado para depósito de 

veículos. Ao revés, informa apenas que a responsabilidade do transporte 

do veículo para o pátio da Ciretran seria dos reclamados, o que não ocorre 

consoante dispõe o artigo citado. A jurisprudência também tem o 

entendimento no sentido de que a responsabilidade sobre as despesas de 

veículo apreendido recai sobre o proprietário: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DESPESAS, MULTAS, 

TAXAS, TRIBUTOS - RESPONSABILIDADE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. O 

ônus pelo pagamento das despesas incidentes sobre o veículo, tais como 

IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio é de responsabilidade do 

proprietário, ou seja, do credor fiduciário do bem, ainda que não tenha, em 

algumas hipóteses, dado causa à cobrança, assegurando-se, contudo, o 

exercício de eventual de direito de regresso em face do devedor 

fiduciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.091072-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/05/2017, publicação da súmula em 19/05/2017) Assim, resta evidente 

que não se está, em juízo de rasa cognição, diante da ilegalidade apontada 

pelo reclamante; ao revés, a prova até aqui produzida indica que a 

conduta dos reclamados está amplamente amparada pela lei. Não há, 

portanto, suporte algum para o acolhimento do pedido, especialmente 

quando o reclamante visa o deferimento da pretensão sem qualquer ônus 

financeiro. Outrossim, ausente o perigo da demora, uma vez que o 

reclamante informa que o veículo foi apreendido em 2016, e só agora, 

passados mais de dois anos, vem requerer a tutela de urgência em 

questão. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que 

não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de 

urgência, pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência da probabilidade do direito e do 

perigo da demora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 

do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência almejada. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. 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, 17 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17008 Nr: 2208-63.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2208-63.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Alcides Fagundes dos Santos, Cpf: 

53079671953, Rg: 914.438-2 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), , pintor, 

Endereço: Rua Primaveras, 163-W, Bairro: Bandeirantes, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 531,48 

(Quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito 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$ 154,63 (Cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e três 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)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31776 Nr: 4100-02.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE NOGUEIRA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4100-02.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: SALETE NOGUEIRA DOS SANTOS ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Salete Nogueira dos Santos Me, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Maranhão, Nº 953/N, Esq. Com Av. Cuiabá, 
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Bairro: Setor Industrial, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 16 de julho de 2018.

 Luciana Maria Adams

Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113671 Nr: 5913-20.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MOTA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 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$ 252,72 

(duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ R$188,42 (Cento e oitenta e oito reais e 

quarenta e dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 64,30 (Sessenta e quatro reais e trinta 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.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000386-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000386-65.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA ABERTA A AUDIÊNCIA: 1) 

Tomou-se o depoimento do Autor e dois informantes; 2) Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para parecer em 10 dias; 3) Em seguida 

conclusos para sentença; 4) Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004875-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEY DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY LOPES BARBOSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004875-82.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: INEY DIAS DA ROCHA INVENTARIADO: WALDECY LOPES 

BARBOSA Vistos etc. I. Abra-se vista ao Ministério Público para que 

manifeste-se no prazo legal. II. Após, retorne-me conclusos para o caso 

de análise da possibilidade de conversão do rito do inventário para a do 

arrolamento sumário. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002536-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BALDI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para 

providenciar e juntar a guia de recolhimento de distribuição de Carta 

Precatória. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de julho de 2018. Leila Cristina de 

Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Certifico que, compulsando os autos, constatei que, não há 

guia juntada ao feito referente o depósito do valor da pericia, qual seja de 

R$2.000,00 (Dois Mil) reais. Dessa forma, impulsiono o feito e intimo o 

requerido para que junte nos autos no prazo de 5 (cinco) dias a guia que 

foi emitida do referido pagamento. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de julho de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 2478-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA MONALISA FAVARETTO, GENIR FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY FÁTIMA HENNING JANDREY, ALBERI 

JOSÉ JANDREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258, LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB-MT/2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 
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OAB:MT/14916-B

 Vistos.

Diante da justificativa apresentada às pp. 528/529, bem como 

considerando o pedido de desistência formulado nos autos da ação 

principal (p. 255, código: 31860), SUSPENDO a audiência designada.

Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, determino a intimação dos opoentes a 

fim de que, querendo, se manifestem acerca do pedido de desistência 

realizado na Ação de Divórcio, código: 31860 (p. 255). Prazo: 10 (dez) 

dias.

Com a juntada de manifestação, digam os opostos, no mesmo prazo, após, 

conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95071 Nr: 1952-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os alvarás foram devidamente liberados na conta 

informada nos autos. Dessa forma, caso nada seja requerido no prazo de 

5 (cinco) dias, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82625 Nr: 2039-32.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CELITO CRISTIANO KETZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os alvarás foram devidamente liberados na conta 

informada nos autos. Dessa forma, caso nada seja requerido no prazo de 

5 (cinco) dias, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23482 Nr: 1324-63.2007.811.0045

 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: OSMARINA ANDRADE SETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Certifico e dou fé que, os alvarás foram devidamente liberados na conta 

informada nos autos. Dessa forma, caso nada seja requerido no prazo de 

5 (cinco) dias, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91370 Nr: 5250-42.2013.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BVA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RAMOS 

SILVEIRA - OAB:282.785/SP, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT - 

5222

 Intima-se a parte autora acerca do desarquivamento do feito para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18628 Nr: 116-78.2006.811.0045

 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): KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA, ALISSON ENGELBRECHT, EVARISTO BARZOTTO, ADELAR 

NOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALANDARC DA ROSA DANTAS - OAB:MT/8.140-B, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 CÓDIGO 18628.

Vistos etc.

I. Tendo em vista que o feito já se prolonga há anos e que as tentativas de 

citação dos executados ALISSON ENGELBRECHT e EVARISTO 

BARZOTTO restaram até então inexitosas, defiro o pedido de arresto 

prévio sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras dos referidos executados, até o valor indicado na execução. 

Autorizo, ainda, a penhora sobre ativos financeiros encontrados nas 

contas ou aplicações financeiras do executado já citado, ADELAR 

NOVELLO, tudo através do sistema Bacenjud.

 II. Efetivada a citação dos dois primeiros executados acima mencionados, 

qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia 

exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654).

III.Defiro, ainda, a busca de veículos em nome dos executados, por meio 

do sistema Renajud.

IV. 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.

V. Procedidas as buscas, renove-se vista dos autos à exequente 

(mediante remessa dos autos), a fim de que promova o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 VI. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84016 Nr: 3528-07.2012.811.0045

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JED, ICD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

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

OAB:MT0021773O, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes autora acerca do desarquivamento do feito, conforme 

fls. 123, para que no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18628 Nr: 116-78.2006.811.0045

 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): KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA, ALISSON ENGELBRECHT, EVARISTO BARZOTTO, ADELAR 

NOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 
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SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALANDARC DA ROSA DANTAS - OAB:MT/8.140-B, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 CÓDIGO 18628.

Vistos etc.

I. Tendo em vista que a quantia bloqueada via BacenJud supera o valor 

executado, sem prejuízo de posterior reanálise, manteve-se bloqueado 

(transferido para a conta única) o valor indicado à f. 218 (R$ 129.896,42) 

acrescido ainda de 10% de honorários advocatícios, resultando no 

bloqueio total de R$ 142.886,06 e liberação automática do valor 

remanescente.

 II. Restando garantido o débito com dinheiro, revela-se excessiva e 

desnecessária as restrições realizadas via Renajud, razão pela qual 

determino sejam levantadas.

 III. Intime-se o executado já citado (por meio de seu advogado constituído) 

acerca do bloqueio realizado e cumpra-se o item V da decisão de f. 221.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111330 Nr: 4589-92.2015.811.0045

 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: EVANISE MENDES PINTO

 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Vistos etc.

I. Defiro a gratuidade processual pleiteada.

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 16 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 1344-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira da Silva - 

OAB:OAB/MT 10235, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 82048.

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 da parte devedora será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte executada para manifestar quanto ao contido às f. 115/117, 

notadamente quanto à indicação de outros bens à penhora, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 V. Após, conclusos.

 VI. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 2079-19.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILLENE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CÓDIGO: 32084.

Vistos.

I. Defiro o pedido de fls. 293/294 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, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37532 Nr: 2569-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783-O/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 CÓDIGO: 37532.

Vistos etc.

I. Quanto ao pedido de audiência de conciliação pela parte executada, 

frise-se que a composição de interesses, estimulada pelo atual Código de 

Processo Civil, não possui o condão de sobrestar o andamento da ação 

executiva, a qual se realiza no interesse do exequente (artigo 797 do 

Código de Processo Civil). Entretanto, acordos podem ser celebrados em 

qualquer momento processual, mediante a manifestação de vontade 

expressa de ambas as partes. Pelo fato da parte exequente não ter 

manifestado interesse na realização da mesma, tenho que o pedido não 

merece guarida.

 II. Posto isto, defiro o pedido retro 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.

III. 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.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 
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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 do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85930 Nr: 5592-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCRLDRV-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAECVLM, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:MT/11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85930.

Vistos etc.

I. Tendo em vista que o feito já se prolonga há anos e que as tentativas de 

citação das executadas restaram até então inexitosas, defiro o pedido de 

arresto prévio sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras das executadas, até o valor indicado na execução, 

via BACENJUD.

II. Efetivada a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o 

pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora 

(CPC, art. 654).

III. Defiro, ainda, a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

IV. 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.

V. 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.

VI. 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.

VII. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101159 Nr: 6754-49.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 101159.

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 da parte devedora será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final 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.

V. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97886 Nr: 4268-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEL-M, EEL, SSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97886.

Vistos.

I. Defiro o pedido retro 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, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39968 Nr: 290-14.2011.811.0045

 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): I.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

LTDA, VALDECIR VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 39968.

Vistos em correição.

I. Registre-se que o executado Valdecir Vieira de Carvalho foi 

devidamente citado, conforme se infere do AR juntado à f. 63-v.

 II. 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.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, 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.

IV. 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 
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contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

V. 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.

VI. Defiro, ainda, a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

VII. 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.

VIII. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IX. 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.

X. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

XI. 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.

XII. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87750 Nr: 1594-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARIA DE CARVALHO-ME, 

APARECIDA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante dos endereços informados, impulsiono-o 

feito e intimo o douto procurador para que, informe em qual dos 

endereços, a parte deverá ser citada, bem como, providencie o 

pagamento das diligências para o devido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 3759-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 220 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de julho de 2018.

Escrivã(o)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000430-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENISE SCHULZ FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000430-84.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LENISE SCHULZ FREIRE Vistos etc. I. Recebo 

a inicial bem como os documentos que a instrui. II. DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão, visto a demonstração documental da mora, pois a 

parte Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO 

a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) 

DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). VI. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002536-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BALDI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002536-19.2018.8.11.0045. AUTOR: 

TRANSPORTADORA BALDI LTDA - EPP RÉU: ROSUL DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS LTDA - EPP Vistos etc. I. Trata-se de “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela 

Antecipada” ajuizada por Transportadora Baldi Ltda - EPP em face de 

Rosul Distribuidora de Auto Peças, alegando, em síntese, suposta fraude 

por ter recebido 03 (três) notificações de inadimplemento de pagamento e 

estar com o seu nome negativado injustamente, sem nunca ter tido vínculo 

com a empresa Requerida. Requer a concessão de liminar para determinar 

a imediata exclusão dos dados do requerente dos cadastros de 

inadimplentes, bem como que a empresa Requerida se abstenha de inserir 

os dados do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto. 

II.É o relato do necessário. DECIDO. III. Conforme se extrai da dicção do art. 

300 do CPC, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. IV. In casu, a análise dos 

fatos narrados e dos documentos apresentados com a inicial sugerem, 

neste juízo de cognição sumária e não exauriente, a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, visto a concessão do pleito liminar estar 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do CPC), o que exige cautela e segurança por parte 

desse Juízo para sua concessão. V. Por outro lado, o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo no fato de que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 
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comercial de um indivíduo/empresa, o que se revelaria extremamente 

prejudicial, sobretudo no caso de se constatar, ao final, de ser o protesto 

indevido. VI. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, o que faço para 

o fim de determinar a realização de depósito em juízo do valor de R$ 

2.896,35 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco 

centavos) correspondentes as 3 (três) negativações inseridas em nome 

do Requerente referentes aos pedidos de nº 32089, 33195, 55269, 57430, 

57482, 58758, 59187 e 59706. Fica condicionado o parcial deferimento 

desta liminar a comprovação do depósito em juízo. Tendo sido 

devidamente comprovada: a) Oficie-se a empresa Requerida a fim de que 

abstenha-se de inserir o nome da parte autora no rol de maus pagadores, 

até ulterior decisão, visto os valores depositados em juízo serem 

suficientes para adimplir a dívida correspondente as negativações citadas, 

sob pena de multa diária; b) Procedam-se com a exclusão das 

negativações correspondentes ao presente feito inseridas em nome do 

Requerente; VII. Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 29/10/2018, às 10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. VIII. Intime-se a parte requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. IX. 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; X. 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). 

XI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). XII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). XIII. 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). XIV. 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). XV. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XVI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004066-92.2017.8.11.0045

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:

EVERTON GOMES FAGUNDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004066-92.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EVERTON GOMES FAGUNDES DE CAMPOS Vistos etc. I.Acolho a emenda 

da inicial apresentada no Id 10920549 e documentos constantes no Id 

10920590 e Id 10920603. II. DEFIRO liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte Requerida foi 

notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos 

(artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a realização de 

restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos 

termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada 

após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, 

apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a apreensão e o 

depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) DIAS, contestar 

ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida exigida, 

requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente). VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002829-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PICCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002829-86.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ROQUE PICCINI RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como 

não houve o oferecimento de contestação, sequer a citação, 

desnecessário o consentimento da parte requerida para a desistência. A 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, nos termos e para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. III. Nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil, é 

responsabilidade da parte que desistiu o pagamento das custas e 

despesas processuais. IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a 

desistência ocorreu antes da citação, vale dizer, antes mesmo de 

ingressar nos autos advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; 

RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA 45/177). V. Proceda-se a 

secretaria com o necessário para devolução da caução prestada e 

depositada em juízo consoante comprovante nos autos. VI. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. VII. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANTONIO ALVES LELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000067-34.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: JOAQUIM ANTONIO ALVES LELIS 

Vistos etc. Conforme se infere da petição de f.id. 13383337 e 13383341, 

as partes entabularam acordos estabelecendo parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, 

eliminar a presente demanda. Isto posto, homologo o acordo apresentado 

para que surta seus jurídicos efeitos. Em consequência, suspendo o 

prosseguimento do feito até o decurso do prazo mencionado no acordo 

(30/04/2021). Homologo ainda, a renúncia ao prazo recursal. Custas e 

honorários conforme consta na avença. Decorrido o prazo da suspensão, 

intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao adimplemento da dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 213 de 657



Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001395-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO OAB - PI5502 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001395-33.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DA COSTA REQUERIDO: RAIMUNDO 

DA CONCEIÇÃO COSTA Vistos. 1. Intime-se o executado para, no prazo 

de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito. 2. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, 

CPC). 3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto. 4. 

Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Março de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

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

Processo Número: 1001008-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. W. R. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE IMPULSIONE O FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002809-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AELTON RAMOS MACIEL (AUTOR)

ROBERTO JOSE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002809-95.2018.8.11.0045. AUTOR: 

AELTON RAMOS MACIEL, ROBERTO JOSE RIBEIRO RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva. 2. Sendo assim, diante da 

absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino 

seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se ocaso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002573-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. L. C. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002573-46.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: FABRICIO COFFI LIRIO REQUERIDO: ELIANE DA SILVA 

LUCAS COFFI LIRIO Vistos. 1. A gratuidade da justiça não deve ser 

admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as 

despesas processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente da dicção da petição inicial, 

deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que a(o) requerente não se enquadra no conceito de pobreza 

e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, 

no estado potencial, ser privada(o) do acesso do acesso ao Poder 

Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. Se 

assim não o fosse, teria a parte autora promovido prova efetiva de sua 

miserabilidade processual, a fim de afastar tais indícios, o que, de fato, 

não ocorreu, ainda que intimada para tanto. 2. Assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 3. Intime-se, portanto, a autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição/extinção, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de julho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80467 Nr: 4542-60.2011.811.0045

 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): V.L. DELEVATTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 4542-60.2011.811.0045 - CÓDIGO: 80467 – NÚMERO/ANO: 

84/2011

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): UNIÃO – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL – MATO GROSSO

EXECUTADO(S): V.L. DELEVATTI & CIA LTDA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de VILMAR LUIZ 

DELEVATTI, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 06 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, por saldo não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 06 de setembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Fórum, sito à Avenida Mato Grosso, nº. 1912-S, Jardim das 

Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Caminhonete, marca I/Toyota, modelo Hilux CD 4x4 

SRV, carroceria aberta/cabine dupla, ano de fabricação e modelo 2013, 

cor branca, a diesel, placas ODS-7384, Renavam nº. 00535827334, 

Chassi 8AJFY29G7D8530857, em bom estado de conservação.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em 24 de março 

de 2017.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Avenida Emerson Valcanaia, s/nº., Parque 

Industrial e/ou Linha 01, KM 02, s/nº., Industrial, Lucas do Rio Verde/MT.

DEPOSITÁRIO(A): VILMAR LUIZ DELEVATTI, Avenida Emerson Valcanaia, 

s/nº., Parque Industrial e/ou Linha 01, KM 02, s/nº., Industrial, Lucas do Rio 

Verde/MT.
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VALOR DA DÍVIDA: R$ 35.988,65 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta 

e oito reais e sessenta e cinco centavos), em 28 de junho de 2017.

ÔNUS: Eventuais constantes no DETRAN/MT.

LEILOEIRO(S) Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da venda do(s) bem(ns). Não 

será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de 

que trata o art. 775 do CPC/2015, de anulação da arrematação ou de 

resultado negativo do leilão público. Na hipótese de adjudicação, acordo 

ou remição, será devida à comissão de 5% (cinco por cento).

 O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

horas.

Não paga nesse prazo a integralidade do lance, será perdida a caução em 

favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

 O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros:

I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada 

em dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 

dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução.

III) Em se tratando de bens móveis, cujo preço mínimo da arrematação for 

superior a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); e imóveis, cujo o preço 

mínimo da arrematação for superior a duzentos mil reais (R$ 200.000,00), 

faculto o parcelamento da seguinte forma: a) pagamento da primeira 

parcela no ato da arrematação, mediante depósito de vinte e cinco por 

cento do valor; b) o saldo remanescente em até trinta (30) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de um por 

cento ao mês, desde que garantido por caução idônea, quando se tratar 

de bem móvel, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

Fica ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

CPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem móvel, 

deverá apresentar caução idônea como garantia.

A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, 

constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor.

No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados V.L. DELEVATTI & 

CIA LTDA, na pessoa de seu Representante Legal VILMAR LUIZ 

DELEVATTI, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de julho de 2018. Eu, 

__________ Belques Solange Grisa Lesseux, Gestora Judiciária, o 

subscrevo e assino.

BELQUES SOLANGE GRISA LESSEUX

Gestor(a) Judiciário(a)

Aut. Provimento 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 874-23.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB, CPDS, SCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO douto advogado da parte autora para que fique ciente acerca 

do despacho proferido nos autos, bem como para que providencie o 

solictado pelo 1º Oficio de Registro de imoveis de Nova Canaã do 

Norte-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 6799-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das doutas Advogadas da parte autora acerca da expedição 

da carta precatoria de citação, para que tomem as providencias cabiveis 

quanto a sua distribuição assim que enviada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102079 Nr: 22518-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Consoante enunciado administrativo número 2 do STJ, os recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nessa linha, por ser tempestivo (CPC, art. 508) e estar presente 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 de apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 520, 

VII).

4. Já tendo sido apresentadas as contrarrazões pelo requerido (f. 

274/276), após o reexame dos pressupostos de admissibilidade do 

recurso interposto, mantenho a decisão que o recebeu.

5. Subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos 
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deste Juízo.

 6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118832 Nr: 8842-26.2015.811.0045

 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: ADENICE RODIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para impulsionar o feito no prazo e 

10 dias, sob pena de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115744 Nr: 7084-12.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BAZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que retire a carta 

precatória para às devidas distruições.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002791-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO POLTRONIERI (REQUERENTE)

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE BONFANTI (REQUERIDO)

NILTON BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002791-74.2018.811.0045. A notificação judicial não 

objetiva concretizar o acertamento do direito das partes e, portanto, não 

admite exame da questão de fundo debatida [art. 726 a art. 729 todos do 

Código de Processo Civil]. Portanto, DEFIRO a notificação, como requerido. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 139708 Nr: 3276-28.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B/MT

 Vistas à parte exequente acerca da petição de fls. 313/317 para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre o cumprimento integral da 

obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95169 Nr: 2040-46.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM MOREIRA DA SILVA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2040-46.2014.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que, expedida a carta 

precatória e realizado o agendamento de data para realização de perícia, a 

intimação da autora, para fins de submeter-se a avaliação médica, se 

materializou através de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal 

(fl. 169). Não obstante se configure dever profissional do advogado 

constituído acompanhar o andamento/trâmite da carta precatória e 

comunicar o cliente acerca da realização dos atos processuais 

realizados, me parece que, na hipótese concreta, o fato de a deprecata 

ter sido remedida para a Justiça Federal, em outro estado da federação, 

pode ter contribuído para a não-realização do ato — o que não exclui, por 

certo, o dever do advogado, intimado acerca da expedição da missiva, de 

atuar com diligência na defesa e concretização dos direitos do cliente.

Portanto, apenas como medida de prudência, DETERMINO a expedição de 

nova carta precatória para a Comarca de Ananindeua//PA, com o intuito de 

realizar a perícia médica e proceder a intimação pessoal da autora, 

mediante a expedição de mandado judicial. A carta precatória DEVERÁ 

SER INSTRUÍDA COM COPIA DA PETIÇÃO INICIAL, INSTRUMENTO DE 

MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, CONTESTAÇÃO, DESPACHO 

SANEADOR, QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES E A DECISÃO 

JUDICIAL DE FL. 94 DOS AUTOS, registrando-se expressamente que a 

autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, a 

respeito da expedição da nova carta precatória e para que, na data 

agendada para a realização da perícia no Juízo Deprecado, providencie o 

comparecimento da requerente ao lugar indicado, registrando-se, de 

maneira expressa, que a ausência injustificada acarretará na perda da 

faculdade de produzir a prova pericial e revogação da medida liminar 

concedida.

Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado como 

“Meta 2 do CNJ”.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2657 Nr: 3-08.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAQ - ENGENHARIA E MÁQUINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON FIALHO BLESSMAN - 

OAB:2737-B

 INTIMO parte exequente acerca da expedição do alvará eletrônico, bem 

como para promover o andamento do feito no prazo de 10 (dez)dias, 

conforme decisão de fl. 2933.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 5376-24.2015.811.0045

 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: SESTILIO JOSÉ DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, EVANDRO 

ROBERTO CORTESIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUANY PRISCILA ZUANAZZI 
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- OAB:17217/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Intimação da Dra. THUANY PRISCILA ZUANAZZI, OAB-MT Nº 17217/O, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99274 Nr: 5405-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO, 

KELLY PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 Intimo as partes acerca da expedição do alvará eletrònico, bem como 

para requerer, no prazo de 05 (cinco)dias, o que direito, sob pena de 

arquivamento, sobretudo acercada existência ou não de inscrição em 

cadastro de devedores (fls. 124/128)e baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82756 Nr: 2183-06.2012.811.0045

 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: AMDS, MSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco), nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo 

de feitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3341 Nr: 797-92.1999.811.0045

 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: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo de 

feitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3901 Nr: 22-43.2000.811.0045

 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: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO, EDITE MARIA BERGAMIN 

PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo de 

feitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1048 Nr: 3052-13.2005.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR EICHELT, ZENIR DOS SANTOS 

EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo de 

feitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3902 Nr: 23-28.2000.811.0045

 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: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOICHI MINAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo de 

feitos.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140086 Nr: 7056-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULIZETE JOSÉ GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 Vistos etc.,

1. Não havendo impugnação das partes, homologo o cálculo de pena de fl. 

121.

 2. Considerando a denegação da ordem em Mandado de Segurança e 

indeferimento da liminar no Recurso em Mandado de Segurança, assim 

como a superlotação da unidade prisional local, determino o 

recambiamento do recuperando para unidade prisional de Alta Floresta/MT, 

com a remessa do executivo de pena. Expeça-se o necessário para o 

cumprimento.

3. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103608 Nr: 582-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO MOREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MG/123970

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, tendo 

em vista a apresentação pelo MP dos memoriais, apresente suas 

Alegações Finais por Memoriais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91333 Nr: 5217-52.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA SILVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS FERREIRA 

DE SOUSA - OAB:19713/OAB/MT

 Vistos etc.,

Erica Silva de Araújo, qualificada nos autos, por intermédio de advogado 

constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva alegando, 

em síntese, não estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in 

mora, necessários para a decretação da prisão da requerente, aliado, 

também, ao fato da requerente apresentar todas as condições pessoais 

favoráveis (fls. 221/235).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

favorável ao pedido, mediante a fixação de medidas cautelares (fl. 255).

 É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva da acusada foi 

decretada visando à garantia da futura aplicação da lei penal, ante a 

realização da citação edilícia da acusada (fl. 209), após restarem 

infrutíferas tentativas de localização pessoal da mesma.

Com a prisão, a acusada demonstrou possuir residência fixa e emprego 

lícito neste município, conforme documentos de fls. 230/235.

Ademais, serão fixadas medidas cautelares diversas da prisão para 

garantia da aplicação da lei penal.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento 

no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO o decreto de prisão 

preventiva contra a acusada ERICA SILVA DE ARAÚJO, qualificada nos 

autos.

Não obstante, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecer em todos os atos a que for intimada;

b) Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo; e,

c) Não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

comunicação a este Juízo.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

presa.

Proceda-se a atualização do endereço da acusada no sistema Apolo.

Findo, intime-se o advogado constituído pela acusada para apresentar 

resposta à acusação em seu favor, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150731 Nr: 2709-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON REGO SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para continuidade 

da fiscalização do cumprimento das condições no regime semiaberto 

impostas ao recuperando e demais providências, em virtude do mesmo ter 

declinado endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando o teor da certidão de fl. 181, com 

fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 31 de julho de 2018, às 15h15min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.

3. Intime-se o recuperando.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000197-87.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 8.267,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRUNO SOUZA 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma importância frisar, por 

conveniente, que se afigura desnecessária a produção de prova em 

audiência, na medida em que não desponta como instrumento decisivo 

para o regular deslinde do processo, porquanto as provas produzidas 

pelas partes, são suficientes para a compreensão dos acontecimentos e 

totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais questões e 

superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da demanda. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

BRUNO SOUZA OLIVEIRA, em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

requerente, alega ser a inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes indevida, uma vez que alega não ter nenhum débito com a 

Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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). D’outra banda, 

no que tange ao pedido de condenação por danos morais, penso que 

deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o dano moral consolida-se 

como sendo todas aquelas lesões que têm a especial virtude de catalisar 

abalos a um bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III 

e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil 

de 2002. Há, na verdade, através da protagonização de uma conduta 

beligerante, violação a direito personalíssimo, tal como a honra, a 
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liberdade, a saúde, a incolumidade psicológica, de forma a causar 

sofrimento, vexame e humilhação, que interfira no comportamento psíquico 

do ser; o dano moral possui como causa de reparação a ofensa aos 

valores extrapatrimoniais que integram a personalidade do indivíduo e 

pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser suportado. Por 

conseguinte, ao destrinchar o acervo de informações engendradas nos 

autos, depreende-se, máxime das circunstâncias que envolveram os fatos 

sub judice , que todo o ocorrido limitou-se à ação da empresa reclamada 

que, de forma abusiva, procedeu à inscrição do nome da 

consumidora/reclamante nos cadastros de inadimplentes. De fato, não se 

pode negar valor à premissa de que a existência de registro negativo no 

banco de dados da SPC e SERASA dá ensejo à perturbação emocional ao 

indivíduo, que causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

sua psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de 

relação de consumo mal resolvida, causadora de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, principalmente 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Exatamente nesta 

toada, depreende-se que a existência do dano moral decorre in re ipsa , 

de tal sorte que a responsabilidade do agente exsurge do simples fato da 

violação do direito, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto, o qual vem presumido em face da conjuntura fática entabulada; 

o dano consuma-se com a inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis por que o dano 

moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático probatório. 

Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento psíquico da reclamante, 

como de qualquer outra pessoa em semelhante circunstância vexatória, 

que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a contratempos e 

constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez definidos o dever de 

indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, portanto, a aquilatar a 

quantificação do dano moral suportado pela reclamante. Por conseguinte, 

partindo da premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do 

nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA 

conservou-se durante expressivo interstício temporal, adicionado ao 

cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, e, 

por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Determinar a exclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de 

fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Condenar a reclamada, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; 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 02 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. 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, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010439-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 16/08/2018 Hora: 15:15 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAIANE DOS SANTOS ESTRELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001181-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DAIANE DOS SANTOS 

ESTRELA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do 

termo de audiência de conciliação de ID 13229140, deflui-se que as partes 

litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma 

estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002311-33.2017.8.11.0045. Vistos. Expeça-se o alvará em favor do 

Autor. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011421-05.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIPRIANO FIUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-26.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010135-26.2014.8.11.0045; Vistos. Defiro o requerimento de id. 

11921389. Determino a remessa de cópias do feito ao Ministério Publico e 

à OAB, nos termos do art. 40 do CPP. Sem prejuízo, intime-se o exequente 

a dar prosseguimento ao feito, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA CANTANHEDE PALHANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003574-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KATIANA 

CANTANHEDE PALHANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de débito lançado pelo 

reclamado. Afirma que é correntista do banco, todavia desconhece o 

débito em questão. Em análise dos autos observo que a empresa 

reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito, 

uma vez que se trata de empréstimo feito em caixa eletrônico por meio de 

cartão pessoal e intransferível do correntista, ora requerente, o qual é 

protegido por senha (ID 10709454, p. 4). É evidente, portanto, que o 

reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020012-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO GAFURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8020012-53.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ARTEMIO GAFURI 

EXECUTADO: NILTON CESAR GONCALVES Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 10614305), 

quedou-se inerte (ID 10798312). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. PROCEDA À 

LIBERAÇÃO DO TÍTULO ARQUIVADO EM SECRETARIA (ID 670308) EM 

FAVOR DO EXEQUENTE. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 
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artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003114-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI GONCALVES DA CONCEICAO (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003114-16.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GREICI 

GONCALVES DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno 

o autor a arcar com as custas processuais a teor do disposto no art. 51, § 

2º, LJE. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003818-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003818-29.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIONE PEREIRA DE 

MOURA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação (ID 

10641733), julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno o autor a 

arcar com as custas processuais a teor do disposto no art. 51, § 2º, LJE. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004663-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE 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, 17 de julho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004654-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004654-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGINALDO 

GUILHERME DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação (ID 

11594734), julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno o autor a 

arcar com as custas processuais a teor do disposto no art. 51, § 2º, LJE. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLKER MULLER SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 05/09/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000509-97.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte exequente, intimada para dar 

andamento ao feito (ID 9325537), quedou-se inerte (ID 11310729). Tal fato 

caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do 

CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de fevereiro de 

2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARIA OLIVEIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001419-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: TAMIRES MARIA 

OLIVEIRA LEAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 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 imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) 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. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003862-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003862-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANDRE FIGUEREDO 

DA SILVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos. 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 imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) 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. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003910-07.2017.8.11.0045 AUTOR: ELIZIANE KOCH RÉU: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. 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 imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

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. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011322-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010199-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DOS ANJOS LOBATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR O executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado 

nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR VON FRUAUFF - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTTICE ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Considerando que decorreu "in albis" o prazo de suspensão do 

processo, INTIMO a parte autora para dar andamento no feito no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001042-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais, em que alega a Reclamante, que ADQUIRIU 

JUNTO À Requerida um bebedouro Esmaltec, no valor de R$479,00 

(quatrocentos e setenta e nove reais), que estava no mostruário, mas que 

após receber o produto verificou que estava faltando uma peça. Assim, 

procurou a Requerida e que devolveu o bebedouro ficando aguardando a 

devolução do valor pago, mas a devolução não ocorreu. Por esses 

motivos requer a devolução do valor e a condenação da empresa Ré por 

danos morais e materiais. Em contestação, alega a Reclamada que o 

Reclamante deveria ter verificado se o produto estava com defeito na hora 

da entrega, nada tendo a reclamar posteriormente. Requer a 

improcedência da ação. Em que pese ás alegações da parte Requerida, 

verifico que a mesma não comprovou a existência de fator que autorize a 

não devolução do valor pago pelo produto, tendo o Autor devolvido o 

bebedouro, fato que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

Evidente que a Reclamada não pode receber de volta uma mercadoria, e 

deixar de cumprir com sua obrigação e, devolver o valor pago. Entender 

de forma diversa é esquecer-se que a relação travada nos autos é de 

consumo e que a consumidora é a parte vulnerável, seja técnica ou 

econômica. Desta maneira, existe para a reclamada o dever de proceder à 

imediata devolução do valor pago, conforme se apurou nos autos. Com 

relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, 

bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional 

descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.’ 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). Há que se considerar ainda, os transtornos suportados 

pela parte reclamante, ao solicitar a devolução do valor pago, 

demonstrando as inúmeras vezes que efetuou reclamações perante a 

reclamada, no intuito de buscar solução para o problema, esse tempo não 

pode ser desconsiderado. Assim, tenho que também ocorreu na prática a 

chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando prática desleal 

suficiente para caracterizar o abalo moral e consequentemente o dever de 

indenizar. “A questão é de extrema gravidade e não se pode admiti-la, por 

retóricas de tolerância ou de condescendência, que sejam os transtornos 

do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de 

vida, em face de uma sociedade tecnológica e massificada, impessoal e 

disforme, onde nela as pessoas possam perder a sua própria 

individualidade, consideradas que se tornem apenas em usuários 

numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones Figueiredo 

Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara Cível do TJPE. 

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 poderia ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Logo, conclui-se que 

o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à Reclamada. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Condenar a reclamada, a título da danos materiais o valor de R$479,00 

(quatrocentos e setenta e nove reais) a ser corrigido pelo INPC e juros de 

1% (hum por cento) ao mês, a partir do desembolso; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.,, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de maio 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004837-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CASAVECHIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004837-70.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS PAULO 

CASAVECHIA REQUERIDO: UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Destaco inicialmente que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC. Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é 

pacífica. Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa 

Maria de Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 

2002): "[...] a parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não 

poderá alegar cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda 

de consumo, já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non 

liquet quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova." No 

mesmo sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no 

Direito Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é 

orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de 

julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no momento da 

sentença, quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". 

Conclui, ao final, que "... somente após o encerramento da instrução é que 

se deverá cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. 

Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão 

está previsto expressamente no texto legal". Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por 

MARCOS PAULO CASAVECHIA, alegando, em síntese, que na data de 09 

de outubro de 2017, solicitou um pedido junto à Reclamada, referente a 

uma bateria de exames, porém foi negado. Assim, entrou em contato com 

a Reclamada que informou que deveria ser feito um novo pedido dos 

exames, onde novamente foi recusado pela Requerida. Dessa forma, não 

tendo outra alternativa teve que realizar os exames pagando o valor de 

R$576,00 (quinhentos e setenta e seis reais). Por esses motivos requer a 

restituição dos valores pagos e a condenação da Ré por danos morais. 

Em sede de contestação a reclamada afirma, em síntese, que os referidos 

exames não possuem cobertura pelo plano da reclamante, e o seu 

contrato deixou de ser regulamentado após a vigência da Lei n° 

9.656/1998. Contudo, a reclamada só relata, não comprova, qual seja, não 

junta qualquer prova que contrarie as alegações da parte autora. De início, 

importante ressaltar que as questões levantadas na demanda deverão ser 

analisadas à luz dos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC 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. 

Isso porque a demanda envolve segurado e plano de saúde. Relação essa 

submetida ao CDC, pois se aplica mesmo para aqueles contratos 

estabelecidos antes da lei regulamentadora de 1998, já que os 

beneficiários dos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei 

9.656/98 receberam, por força da redação dada ao art. 35, a faculdade de 

optar pelo sistema instituído pela nova legislação. Vejamos: Art. 35. 

Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a 

partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos 

anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de 

setembro de 1998 e 1ª de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela 

adaptação ao sistema previsto nesta Lei. No tocante a oportunidade de 

adaptação do plano, restou evidente que a parte reclamada não procurou 

a reclamante para a faculdade prevista na Lei n. 9.656/98, visto que não 

trouxe qualquer prova documental de que tenha ofertado proposta de 

migração. Assim não se desincumbiu de ônus que lhe competia, logo, deve 

restar reconhecida a obrigação de cobertura. A negativa de prestação de 

serviço restou incontroversa, tendo a reclamada tão somente justificado a 

recusa em custear os exames pleiteados, com argumento de ausência de 

previsão contratual, que, como visto não lhe socorre. Assim, se incumbiu 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativa de prestação de serviço, o dano moral e 

nexo causal. Nesse norte, indene a obrigação de indenizar. Em hipótese 

análoga, vejamos a orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO 

DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 

9.656/98. PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO 

DA LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO 

MÉTODO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉTODO DEVE 

SER FEITA PELO MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. 1. Os planos ou seguros 

de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de 

prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação 

literal do art. 35 da Lei 9.656/98. 2. É ônus da operadora de plano de 

saúde comprovar o oferecimento ao associado da proposta de adaptação 

do plano de saúde às novas disposições da Lei 9.656/98. Descumprimento 

que impõe o reconhecimento do direito da parte em ajustar seu plano de 

saúde à legislação vigente. 3. Desse modo, o beneficiário de plano de 

saúde pode pleitear o cumprimento das obrigações contratualmente 

estabelecidas mediante a contratação empresarial, em que seu 

empregador figura como estipulante. 4. Cabe ao médico fazer a indicação 

da modalidade mais apropriada ao seu paciente e não ao plano de saúde. 

5. A demandante demonstrou que o procedimento não está excluído da 

cobertura do plano de saúde, bem como o a sua enfermidade está dentre 

as hipóteses abrangidas no âmbito da cobertura do plano de saúde 

contratado entre as partes. APELO DESPROVIDO. ((TJ-RS - AC: 

70046877056 RS , Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 07/03/2012). Desta forma, concluo que realmente houve 

falha na prestação de serviços da parte reclamada. Ora, o artigo 14, § 1º, 

da Lei nº. 8.078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos 

danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. Cabe 

ressaltar que 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. 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, tenho que a 

reclamante experimentou, evidentemente, desgaste emocional na busca 

de solução para o caso, pois quem faz plano de saúde, espera, no mínimo, 

a tranquilidade de ter o tratamento adequado no momento angustiante em 

que se vê acometido de alguma moléstia. Assim, considerando o 
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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. 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$ 6.000,00 (seis 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 PROCEDENTES os pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), 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; B) CONDENAR a Reclamada , a 

restituir a reclamante o valor de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis 

reais) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do desembolso. C) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011700-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004506-88.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EVERTON SOUZA MESSIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte autora 

concordou com o pagamento realizado pela requerida, cumpra-se a 

determinação de id. 13444136. Intimem-se as partes para manifestarem 

quanto a presente decisão, conforme determina o Provimento n. 68 do 

CNJ. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão, nos termos do 

artigo 450, § 3° da CNGC. Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001050-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GUIDO ICARO 

FRITSCH REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO 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. Relatou o autor que 

possuía contrato de telefonia móvel com a requerida. Disse que, a partir de 

fevereiro de 2017 o serviço foi indevidamente cancelado/bloqueado, 

passando para serviço pré-pago, necessitando da linha para uso 

profissional na atividade advocatícia, amargou prejuízos pois estava 

viajando e seus gastos aumentaram um muito pois tinha serviço de 

telefonia com plano de ligações ilimitadas. Ainda, por inúmeras vezes, fora 

descontados R$ 0,50 ( cinqüenta centavos) com serviço não contratado 

denominado Vivo Recado Avulso. E, durante este período, mostraram-se 

freqüentes falhas de sinal com quedas de ligações, impossibilidade de 

completar chamadas, etc, sem quaisquer justificativas. Alegou que é 

advogado e que necessitava do serviço para comunicar-se com seus 

clientes e parentes. Requereu a condenação da ré ao pagamento por 

danos materiais danos morais. Vê-se aqui que o consumidor encontra-se 

em acentuada vulnerabilidade, há um desgaste emocional naturalmente 

maior, porque as aflições tendem a ganhar maior proporção quando 

necessita-se do serviço contratado para uso profissional. O autor disse 

ter entrado em contato com a operadora na tentativa de que fosse sanada 

a falha na prestação de serviço, sem êxito. A operadora, por sua vez, 

nada disse sobre os fatos em concreto. Tece inúmeras considerações 

eminentemente teóricas, que nada esclarecem. Não trouxe, como lhe 

competia, prova da regularidade da prestação do serviço, o que seria 

muito simples e estaria a seu alcance. Certamente possui em seu sistema 

(ou deveria possuir) os registros de reclamações e prova de regularidade 

de ligações, a afastar a tese de falha na prestação do serviço essencial 

que deve prestar. A hipossuficiência do consumidor é evidente. Não há 

como exigir do consumidor a produção de outras provas, senão as 

realizadas. Assim, tenho que pela falha na prestação do serviço essencial 

o autor merece ser indenizado. O valor vai fixado em R$ 4000,00 (quatro 
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mil reais), atendendo as peculiaridades do caso concreto. Considera-se o 

longo tempo da falha na prestação do serviço, o cancelamento irregular de 

contrato de linha móvel, com desconsideração do consumidor, a causar 

angústia. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; b) Condenar a reclamada, a título de 

restituição, ao pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 12% 

ao ano, contabilizados desde a citação; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002800-70.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADEMAR OSORIO 

SILVEIRA REQUERIDO: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR - DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA Cuida-se de ação em que 

o autor postula a condenação do demandado em danos morais, rescisão 

de compra e danos materiais, decorrente da falha de prestação de 

serviços, por problemas com defeito em impressora. A reclamada 

Eletromar requer sua exclusão da lide, o qual indefiro pois participa da 

cadeia de fornecimento até o consumidor. A reclamada Hewlett alega que 

a referida falha na impressora não tem motivos para ocorrer, a não ser 

por utilização de equipamentos (toner) impróprio. Ora, para que se chegue 

a uma exata conclusão é necessário uma dilação probatória através de 

uma perícia técnica. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do mérito 

da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, não 

podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nas 

alegações apresentadas, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Por 

fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá 

socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o 

presente feito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16081 Nr: 1893-35.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.S. DE MOURA PNEUS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ZAMBILO, TEREZINHA DE FATIMA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Considerando que o alvará já foi expedido e em atenção ao segundo 

parágrafo da determinação de fl. 147, INTIMO a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, descontando o valor recebido, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de possibilitar a análise do pedido constante 

às fls. 141/142.

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156202 Nr: 3606-88.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE NICHEL - 

OAB:PR/89.296, ITAMAR MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:PR/25.563B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Cristina DallAlba - 

OAB:20278/O OAB/MT, JOSIMERI CARLA MARQUES MAZUTTI 

MORAES - OAB:20.034-MT

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 18 de julho de 2018, às 15h00min, para oitiva das 

testemunhas Fabio Souza Santos, Meire Regina de Campos e Maria 

Auxiliadora de Morais, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

Intime-se a parte requerida para juntar aos autos comprovante de 

pagamento das custas judiciais.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112924 Nr: 5455-03.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ALVES KOZERA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR a 

inexistência da dívida relativa ao contrato n.º GSM0190736532349, no 

valor de R$ 79,63 (setenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

confirmando em definitivo a liminar concedida nos autos (pp. 26/27).Em 

razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), condeno o Autor 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) e parte requerida no restante 

de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Condeno ainda o Requerente, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

do valor atribuído à causa e, também, a Requerida no pagamento de 

honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados na proporção de 

10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), vedada a possibilidade 

de compensação (art. 85, § 14, do CPC).Contudo, suspendo a exigibilidade 

do pagamento referente às custas e honorários pelo Autor, pelo prazo de 

05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, 

§ 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105438 Nr: 1495-39.2015.811.0045

 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: RONIELSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR a 

inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 000000009711460, no valor 

de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), confirmando 

em definitivo a liminar concedida nos autos (p. 53 e verso).Em razão da 

sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), condeno o Autor na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) e parte requerida no restante de 

50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Condeno ainda o Requerente, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

do valor atribuído à causa e, também, a Requerida no pagamento de 

honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados na proporção de 

10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), vedada a possibilidade 

de compensação (art. 85, § 14, do CPC).Contudo, suspendo a exigibilidade 

do pagamento referente às custas e honorários pelo Autor, pelo prazo de 

05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, 

§ 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114549 Nr: 6454-53.2015.811.0045

 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: LUIZ MAGNO BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO originário do contrato 

n. º 0000000078306092, no valor de R$ 74,30 (setenta e quatro reais e 

trinta centavos), tornando em definitivo a liminar concedida nos autos (pp. 

28/29). De consequência, CONDENO a Requerida ao pagamento do valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora 

de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data.Por fim, condeno a Requerida, ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no 

importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, 

arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111867 Nr: 4857-49.2015.811.0045

 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR a 

inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 811940212000004, no valor 

de R$ 823,21 (oitocentos e vinte e três reais e vinte e um 

centavos).Oficie-se ao SPC/SERASA determinado a retirada do nome da 

Requerente do cadastro de inadimplentes, referente à dívida declarada 

inexistente nestes autos.Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, 

caput, CPC), condeno o Autor na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

e parte requerida no restante de 50% (cinquenta por cento), ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Condeno ainda o 

Requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da 

parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, 

também, a Requerida no pagamento de honorários devidos ao advogado 

do autor, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa (art. 85, 

§ 2º, CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do 

CPC).Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento referente às custas 

e honorários pelo Autor, pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no 

prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156298 Nr: 3675-23.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGFDP, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DA SILVA - 

OAB:PR/41.587, CRISTIANE MARIA SILVA - OAB:PR/45710, 

MALAQUIAS FEITOSA BARBOSA - OAB:PR/91775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 19 de setembro de 2018, às 15h30min, para colheita do 

depoimento pessoal da parte requerida, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 227 de 657



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156266 Nr: 3648-40.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LOPES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. MATOGROSSENSE DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ADRIANA MALHEIROS 

SPASSAPAN - OAB:MS/8622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 11 de setembro de 2018, às 16h00min, para oitiva da 

testemunha Lara Reiz Basílio Andrade, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156179 Nr: 3587-82.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SILVIO DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS FONSECA S. CONTINI - OAB:12.993, ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:291194

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 11 de setembro de 2018, às 16h30min, para oitiva da 

testemunha Claudio Humberto Hermes, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155806 Nr: 3375-61.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA CAPOCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA GIMENES, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIEDER TRAJANO SOARES 

SILVA - OAB:RO/3694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO HARTEN 

FILHO - OAB:PE/19.357, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 19 de setembro de 2018, às 15h00min, para oitiva da 

testemunha arrolada, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156716 Nr: 3943-77.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANE DE PAULA, MERCEARIA SÃO 

PAULO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MENDES FRANCO - 

OAB:PR/55.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87527 Nr: 1355-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 VISTO.

Recursos de Apelação interposto às pp. 102/115 (art. 1010 do CPC).

Assim, intime-se o Apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal 

(art. 1010, § 1º, do CPC).

 Com a juntada ou decorrido o prazo in albis, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que promova o 

juízo de admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 

3º, do CPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97312 Nr: 3796-90.2014.811.0045

 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: LUCIANO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI BOSCAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 VISTOS.

Incialmente cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.
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Em seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º).

Cálculo do valor executado já anexado.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da execução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87926 Nr: 1776-63.2013.811.0045

 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: LUCAS COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOS LTDA, 

MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:MT/15.729

 VISTOS.Para tanto, devolvo à requerida TRESCINCO DISTRIBUIDORADE 

AUTOMÓVEIS LTDA, o prazo recursal da sentença proferida às pp. 

316/334, iniciando-se a contagem a partir da intimação da presente 

decisão, tornando sem efeito a certidão de p. 335.Em tempo, proceda a 

retificação no sistema Apolo e onde mais couber, a fim de que as 

intimações e publicações se façam conforme requerido à 

292-verso.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155644 Nr: 3254-33.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOSCHINSKE BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87446 Nr: 1265-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE VALDAMERI SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB:, 

WELITON CORREA BICUDO - OAB:MS/15.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o levantamento integral da quantia depositada em conta judicial junto 

ao Banco do Brasil (p. 134), referente ao RPV expedido à p. 130, em favor 

do causídico Welinton Correa Bicudo, vez que a quantia se trata de verba 

sucumbencial.

Defiro ainda, o levantamento na proporção de 30% (trinta por cento), da 

quantia depositada em conta judicial junto ao Banco do Brasil (p. 133), 

referente ao RPV expedido à p. 129 (verba principal), também em favor do 

advogado Weliton Correa Bicudo, conforme requerido à p. 131 e verso, 

considerando para tanto, a apresentação de contrato de honorários (p. 

132) e procuração válida (p. 12).

No mais, intime-se a Autora para indicar conta bancária para transferência 

dos valores da parte que lhe cabe (verba principal remanescente – p. 

133). Prazo: 10 (dez) dias.

Com a juntada, desde já DEFIRO o levantamento da quantia remanescente 

em favor da autora.

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se os competentes alvarás, transferindo a quantia que cabe 

ao causídico para a conta corrente indicada à p. 137 e os valores 

remanescentes em favor da autora para conta bancária eventualmente 

indicada por ela.

Em tempo, intime-se o requerido, bem como oficie-se ao EADJ – Equipe de 

Atendimento à Demanda Judicial para que promova o restabelecimento do 

benefício previdenciário à autora, nos termos dispostos na sentença.

Ultimadas as providências acima, bem como levantado os valores pela 

autora e seu advogado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101711 Nr: 22384-48.2014.811.0045

 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: MARCEL VILELA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração constante dos autos 

(p. 31), nada menciona quanto à sociedade Cristiano Basso Advogados 

Associados S/S, CNPJ n.º 27.682.576/0001-32, evidenciando assim, a 

ausência de vontade da parte, no que se refere à dita sociedade, indicada 

para receber valores em seu nome (pp. 158/159).

Deste modo, intime-se o procurador do Autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar conta bancária em seu nome, a fim de realizar o levantamento 

dos valores depositados nos autos em favor do Requerente, eis que como 

advogado constituído detém poderes para assim o fazê-lo (procuração de 

p. 31), ou juntar nova procuração assinada pelo Autor, contendo além dos 

poderes para receber e dar quitação, a indicação da sociedade de 

advogados a qual o causídico faz parte, em conformidade com disposto 

no art. 15, § 3º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos 

Advogados do Brasil).

Regularizada a questão, conforme orientação acima, DEFIRO o 

levantamento da quantia depositada nos autos (p. 97-verso e 98-verso).

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se competente alvará.

Ultimadas as providências acima, bem como levantado o valor pela parte, 

arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 4697-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora, se houve a apresentação, no 

prazo legal, de impugnação ao presente cumprimento de sentença.

Constatando-se a ausência de apresentação de impugnação pelo banco 

devedor, desde já, DEFIRO o levantamento da quantia depositada nos 

autos (p. 97-verso e 98-verso), em favor do advogado Tiago Matheus 

Silva Bilhar, vez que se trata de verba honorária sucumbencial (sentença 

extintiva de pp. 84/87).

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se competente alvará, transferindo os valores para conta 

corrente indicada à p. 100, item “1”.

Ultimadas as providências acima, bem como levantado o valor pela parte, 

arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15429 Nr: 1316-57.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUCCINI, VALDECIR ADEMIR SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos.

Considerando a certidão de p. 191, DEFIRO o levantamento da quantia 

bloqueada nos autos (p. 160), em favor da patrona do exequente, Dra. 

Kamilla Espíndola Ferreira, eis que detém poderes para tanto, conforme 

procuração encartada apresentada à p. 182.

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se competente alvará, transferindo os valores para conta 

corrente indicada à p. 193.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para o 

executado Jorge Luccini, intimado conforme certidão de p. 179, se 

manifestar acerca da penhora dos bens imóveis realizada nos autos, bem 

como ateste sobre o retorno do AR respectivo à carta de intimação 

expedida à p. 177.

Restando infrutífera a intimação do executado Valdeci pela via postal (p. 

177), intime-se pessoalmente, expedindo-se o necessário.

Intimados os executados, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis.

Em tempo, determino que a intimações e publicações se façam conforme 

requerido à p. 181 (procuração de p. 182).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23969 Nr: 1805-26.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora, o trânsito em julgado da decisão 

de pp. 246/249.

Após, DEFIRO o levantamento da quantia bloqueada nos autos (pp. 

213/215), em favor do executado Armelindo Munaretto, conforme 

determinado à p. 249.

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se competente alvará, transferindo os valores para conta 

corrente indicada à p. 281.

No mais, considerando o reconhecimento do adimplemento integral do 

acordo (246/249), DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos da 

sentença homologatória de pp. 205 e verso.

Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106909 Nr: 2263-62.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edegar Stecker - OAB:9.012, 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima 

qualificadas.

 Em petição de pp. 95/96, a embargada requer a extinção do presente 

feito, informando para tanto, a realização de acordo entre as partes nos 

autos em apenso (Execução, código:), onde o embargante manifesta 

expressamente, a desistência dos presentes embargos, com a sua 

anuência.

Juntou cópia da minuta de acordo realizado (pp. 97/100).

 Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pelas partes, via de consequência, JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC.

 Custas remanescentes, se houverem, pelo embargante, sendo que cada 

parte arcará com o pagamento dos honorários do advogado que tiver 

contratado, conforme pactuado (pp. 97/100).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37154 Nr: 2191-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINO ANTÔNIO TORTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9-578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Com juntada de ofícios informando o depósito em conta judicial, dos 

valores referentes às Requisições de Pequeno Valor – RPV expedidas às 

p. 188/189 (honorários sucumbenciais e verba principal), DEFIRO o 

levantamento de tais quantias em favor do patrono do autor, Dr. Rerison 

Rodrigo Babora, conforme requerido à p. 190, eis que detém poderes para 

tanto (procuração de p. 16).

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se o competente alvará, transferindo a quantia para a conta 

bancária indicada à p. 190.

Ultimadas as providências acima, bem como levantado os respectivos 

valores, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117531 Nr: 8152-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT
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 VISTOS, ETC.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, tendo as partes acima 

qualificadas.

Pois bem. Verifica-se da Ação de Execução em apenso (código: 23969), 

que as partes realizaram acordo, onde o impugnante, bem como 

impugnando, manifestaram expressamente, o interesse na desistência da 

presente ação (acordo de pp. 200/205, dos autos em apenso).

 Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pelas partes, via de consequência, JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC.

 Custas remanescentes, se houverem, pelo impugnado, conforme 

acordado.

Sem honorários por serem incabíveis na espécie.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 110997 Nr: 4415-83.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 15/08/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 156202 Nr: 3606-88.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE NICHEL - 

OAB:PR/89.296, ITAMAR MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:PR/25.563B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Cristina DallAlba - 

OAB:20278/O OAB/MT, JOSIMERI CARLA MARQUES MAZUTTI 

MORAES - OAB:20.034-MT

 Certifico e dou fé que em razão de a juíza titular desta sexta vara, estar 

em gozo de licença compensatória, bem como a magistrada substituta 

legal estar ainda cumulando com a comarca de Tapurah, resta prejudicada 

a realização da audiência designada para o dia 18/07/2018. Impulsiono os 

presentes autos para manifestação das partes. Após concluso para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 156716 Nr: 3943-77.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANE DE PAULA, MERCEARIA SÃO 

PAULO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MENDES FRANCO - 

OAB:PR/55.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 731-92.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ABRAHÃO PELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 120034 Nr: 560-62.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 155644 Nr: 3254-33.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOSCHINSKE BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 122723 Nr: 1961-96.2016.811.0045

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGAN MELO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112868 Nr: 5420-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO BETIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei n.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato, no patrimônio do 

credor fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva. Autorizo o autor a 

proceder a transferência do bem a quem entender de direito, cabendo às 

repartições competentes, expedir certificado de registro de propriedade 

em nome do credor ou pessoa por ele indicada, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do que dispõe o art. 3.º, § 1.º, do 

Decreto-lei n.º 911/69. Cumpra-se o disposto no art. 2.º, caput, do 

Decreto-lei n.º 911/69.Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

2.º do art. 85 do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.P.R.I.C, após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, no prazo de 15(quinze) dias, arquivem-se os autos dando-se as 

baixas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35749 Nr: 767-71.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO GASPARIN, LORENA BREDA GASPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106486 Nr: 2070-47.2015.811.0045

 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: BERTIN E BERTIN LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAZCAP DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ROGÉRIO DE 

ANDRADE DURAN - OAB:SP/151.941, ARTURO ADEMAR DE ANDRADE 

DURAN - OAB:176.494/SP

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 100550 Nr: 6354-35.2014.811.0045

 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: FABRICIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386, Marcos André Honda Flores - OAB:9.708-A

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 94405 Nr: 1358-91.2014.811.0045

 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: ONEIDER LETÍCIA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, ELIANE LUCHINA GONÇALVES - OAB:66227-PR, 

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR - OAB:17589/MT, Mauricio Vieira 

Serpa - OAB:12758- MT, Rafael Wasnieski - OAB:14334-MS, 

RICARDO Roberto Dalmagro - OAB:12.758- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 82022 Nr: 1312-73.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPÉRIO MINERAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANGELO MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 17 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO 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 
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do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 17 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO 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, 17 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO 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, 17 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO 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, 17 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 502-44.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, João Batista Araujo Barbosa - OAB:OAB/MT 9.847

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes acerca da data, 

horário e local para instalação dos trabalhos do perito, que realizar-se-ão 

no dia 23/07/2018, as 14h30min, na Rua General Odorico Quadros, nº 37, 

Jardim dos Estados, CEP: 79.020-260 - Campo Grande/MS, conforme 

informado pelo perito às fls. 634/636.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 20514 Nr: 3580-51.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: 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 a ser expedido(s) devendo comprovar o 

adimplemento nos autos. 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 esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94402 Nr: 3446-77.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Miguel de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira Promotora de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 2838-45.2015.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Moema Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAR SEMENTES ÁGUA BOA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martins Peixoto 

Neto21.492 - OAB:OAB/GO 21492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do processo e 

requeira o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, 

tendo em vista os requerimentos apontados pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108746 Nr: 1694-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Missias Duarte Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora/exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar a guia 

legível do FUNAJURIS relativo à diligência para viabilizar a distribuição e 

cumprimento do mandado/ofício, eis que a guia retro apresentada é do 

Banco do Brasil, sendo necessária a emitida no sítio do TJMT- Emissão de 

Guias Online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032707 Nr: 3477-58.2018.811.0021
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto LK Ltda - ME, Klênio Pires da Silva, 

Nabia Alves Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Flávio Borges Barreto 

- OAB:OAB/MG 81.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

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 esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83750 Nr: 2589-02.2012.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mineração Shalon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Alves Souza - ELETROPAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista que a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo para responder a presente ação sem nenhuma 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101380 Nr: 3029-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. DA MOTTA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, III, do Código de 

Processo Civil, visando sanar a omissão, acolho os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da sentença de fl. 76-vs, que passa 

a constar da seguinte forma:“Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes e, com supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

determino a suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da 

avença ora homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo 

e, independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.”Registro que a presente decisão 

passa a ser parte indissolúvel da sentença fl. 76-vs, à qual ratificam-se os 

demais termos.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-s

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113003 Nr: 4177-05.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planeta Planejamento e Assistência Técnica 

Agropecuária Ltda., Valdir Antonio Justen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Carolina Mendes Ganassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do mandado de 

Citação de fl. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94712 Nr: 3641-62.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do mandado de 

intimação de fl. 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2349 Nr: 32-09.1993.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florêncio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida, Dr. Emílio Nage Haddad Coutinho, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 3775-60.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. S. Terraplenagem Ltda. - Me, Paulo José 

de Lima, Sebastião Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada, Dr. Vanderlei Martins de Oliveira Junior, nos termos do artigo 

431, da CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, 
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DEVOLVER em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga 

vencida, sob pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 15603 Nr: 2543-23.2006.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aimberê Coria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVALDO CARDOSO - 

OAB:MT - 2091, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aimberê Coria - OAB:OAB/SP 

72662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dr. Rafael Costa Mendes, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 24924 Nr: 4223-72.2008.811.0021

 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: Sebastião Braz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Marcia Regina Araujo Paiva - OAB:134910/SP, 

Wallison Henrique Justo e Lemes - OAB:21.984 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dr. Walisson Henrique Justo e Lemes, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93151 Nr: 2460-26.2014.811.0021

 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: Zelio Pereira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918, Walisson Henrique Justo e Lemes - 

OAB:OAB/GO 31.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dr. Walisson Henrique Justo e Lemes, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 4654-72.2009.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Terezinha Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:OAB/MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dra. Jussara Maria Fonseca S. Lira, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 1369-32.2013.811.0021

 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: Salet Salgado Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Salgado, Magno Salgado Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:OAB/MT 16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:OAB/MT 

16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dra. Jussara Maria Fonseca S. Lira, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31573 Nr: 573-46.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silzia Alves Carvalho Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Mazzutti, Irma Aparecida de Morais 

Mazzutti, Bernardo Mazzutti, Marizete Luzia Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeronimo Donizete 

Rodrigues - OAB:49.417

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Anderson Valente Araújo, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13234 Nr: 174-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Anderson Valente Araújo, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 27584 Nr: 2033-05.2009.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Gonçalves da Silva, Cleubes Roberto Moraes 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB-MT N. 10105, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8.506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dr. Fernando Cezar Leopoldino, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101650 Nr: 3185-78.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Jasmelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernandes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 87000 Nr: 1481-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Anderson Valente Araújo, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1025328 Nr: 6397-39.2017.811.0021

 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: Rodrigo Resende Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lobo de Abreu Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Resende Lobo - 

OAB:OAB/GO 20.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Martins de 

Araújo - OAB:28.431/GO, Ovídio Martins de Araújo - OAB:GO - 5570

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, Dr. Rodrigo Resende Lobo, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114788 Nr: 5303-90.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Francisco Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do mandado de 

citação com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 219-50.2012.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adolfo da Silva, Gedalene Ferreira 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do Auto de Penhora 

e Avaliação devidamente cumprido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112078 Nr: 3668-74.2016.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. S. Terraplenagem Ltda. - Me, Sebastião 

Nelson da Silva, Paulo José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida, Dr. Tarcisio Cardoso Tonhá, nos termos do artigo 431, da CNGC 

- Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 28281 Nr: 2720-79.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Aureliano Rosa, C.R.S.S. Terraplanagem 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Silva Damasceno - 

OAB:20419/B, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida, Dr. Tarcisio Cardoso Tonhá, nos termos do artigo 431, da CNGC 

- Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83559 Nr: 2396-84.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94010 Nr: 3165-24.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRC, VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado das partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do processo e 

requeira o que entender de direito em relação às datas indicadas, pelos 

leiloeiros, para a realização dos leilões judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 110174 Nr: 2533-27.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciel Jacob da Silva - ME, Franciel Jacob da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista impossibilidade de efetuar a 

citação da parte requerida conforme descrito na certidão de fl. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 111127 Nr: 3098-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR CABRAL AGUIRRE EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória 

juntada nos autos fls. 38/39.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000810-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZILINA PADILHA FABIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO COSTA DE LIMA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, acerca do r. Despacho ID 14002850, 

o qual designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 08/08/2018 às 

18h00min (MT), no CEJUSC) desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. F. D. S. (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: Intimação da parte requerida - INSS - da 

decisão de ID nº 14026631 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERNANDES BATISTA (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 REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, acerca do r. Despacho ID 

14026631, o qual designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

18/10/2018, às 14h00min (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

deste Juízo, sito no prédio do Fórum local. Do mesmo modo, a INTIMAÇÃO 

DA REQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

apresente rol de testemunhas, devendo o Sr. Advogado atentar-se à esta 

e às demais deliberações/advertências do Despacho supra indicado, 

anexo à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, do inteiro teor do r. 

Despacho ID 14028541, o qual designou audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/10/2018, às 14h40min (MT), a ser realizada na 

Sala de Audiências deste Juízo, sito no endereço do Fórum local. Do 

mesmo modo, fica a Sra. Advogada ciente de todas as 

deliberações/advertências constantes do Despacho supra indicado, 

vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000919-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MIRANDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, do inteiro teor do r. 

Despacho ID 14029117, de 10/07/2018, o qual designou audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 15h00min (MT). Do 

mesmo modo, fica o Sr(a) Advogado(a) desde já cientificado de todas as 

deliberações/advertências do Despacho supra indicado, vinculado ao 

presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000963-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TAVARES DOS SANTOS (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: Intimação da parte requerida - INSS - da 

decisão de ID nº 14029547 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERCICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (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 14092400.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000728-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRES MARGARETE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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 14098252.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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 14098823.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001377-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

ELZA PEREIRA GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte interessada da 

decisão de ID nº 14122823.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107208 Nr: 923-24.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Aparecida Soares da Silva Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirão Cascalheira, José Alves 

de Andrades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhesyka Teles Padilha - 

OAB:19357/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Não havendo requerimento de provas após a decisão saneadora (fls. 

104/105), este Juízo DECLARA a preclusão da prova oral em audiência.

 2. Desta feita, DECLARA-SE encerrada a instrução.

3. Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença.

 4. CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100391 Nr: 5585-65.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Deus de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Após o decurso do prazo para a juntada do substabelecimento, 

CERTIFIQUE-SE. Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3. CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92249 Nr: 1763-05.2014.811.0021

 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: Gilcionei Moreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Pereira Machado Soares

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Dispositivo

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, decretando o 

divórcio de Gilcionei Moreira Soares e Adriane Pereira Machado Soares 

nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, 

bem como do art. 226, §6º da CF.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, I, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea a, Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação.

 A ré permanecerá com o nome de casada, ante a falta de requerimento 

de sua exclusão.

 Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de guarda, este Juízo JULGA EXTINTO sem a 

resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse de agir pela falta 
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da pretensão resistida.

 CONCEDE-SE ao requerido os benefícios da justiça gratuita, razão pela 

qual fica o mesmo condenado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, 

ficando condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

 Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95628 Nr: 4246-08.2014.811.0021

 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: MCS, Jacqueline Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Sales da Cruz

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. A autora deixou de comparecer à audiência sem justificativa, como 

também não informou a modificação do seu endereço, presumindo a sua 

intimação (art. 274, parágrafo único do CPC), o que demonstra a falta de 

interesse em prosseguir com a ação. Diante do exposto, este Juízo JULGA 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso III do CPC c/c o artigo 8° da lei 5.478 de 1968.

 Transitada em julgado procedam-se as baixas e anotações legais, 

ARQUIVANDO-SE os autos independentemente de nova intimação.

Saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104544 Nr: 4992-36.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werica Aparecida Correia Borguetti, Izaquiel 

Tomaz do Amaral

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Dispositivo

Diante do exposto, este juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de reconhecer DIVINO JUSTO DA SILVA como sendo pai 

biológico de CARLA VITÓRIA CORREIA AMARAL, declarando sua 

paternidade para todos os efeitos com fundamento na Lei n. 8.560/92.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado para 

retificação/averbação no Cartório de Registro Civil competente, à margem 

do assento de nascimento da criança, acrescentando-se o patronímico 

paterno e avós paternos, devendo ser excluída a paternidade do réu 

Izaquiel Tomaz do Amaral, bem como dos avós paterno que atualmente se 

encontram no registro.

 A CRIANÇA PASSARÁ A CHAMAR-SE CARLA VITÓRIA CORREIA DA 

SILVA.

 Isento de custas.

Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 5210 Nr: 271-95.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlize Maria Broch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel João Francisco de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3. Sendo assim, INDEFIRO a justificativa apresentada, ante a ausência de 

comprovação dos termos alegados.

 Considerando que, embora citado e intimado, o executado deixou de 

efetuar o pagamento da dívida exequenda, como eventualmente provar 

que a realizou ou justificar a impossibilidade do adimplemento, DEFIRO o 

pleito de fls. 90/90-v e, consequentemente, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado MANOEL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, pelo prazo de 30 

(trinta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias 

em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 91, incluídas aquelas 

vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ), nos 

termos do art. 528, §3º, do NCPC.

EXPEÇA-SE, imediatamente, mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Sem prejuízo do disposto acima, PROCEDA-SE ao protesto judicial atinente 

à pensão alimentícia no montante descriminado na planilha à fl. 91, 

conforme autoriza o art. 528, §3º do CPC.

 Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115643 Nr: 5912-73.2016.811.0021

 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: MAPG, DCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : A) conceder a guarda definitiva da criança Maria Alice Poletto à 

requerente, com fundamento no art. 1.589 do Código Civil e art. 33 e 

seguintes do ECA.Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de 

compromisso de guarda definitiva, assumindo a requerida a 

responsabilidade de bem e fielmente desempenhar o encargo, sob pena 

de revogação, nos termos do art. 35 do mesmo Diploma Legal.B) condenar 

o requerido ao pagamento de pensão alimentícia arbitrada em 30 % do 

salário mínimo vigente, atualmente no importe de R$ 281,10 (duzentos e 

oitenta e um reais e dez centavos), que deverá ser descontado do 

contracheque do réu que trabalha na empresa Vascon Materiais de 

Construção, e esta deverá depositar na conta bancária do Banco do Brasil 

S/A, agência 1317-X, conta poupança n. 28.702-4, previamente fornecida 

pela parte requerente todo dia 10 de cada mês, tudo com esteio no artigo 

1.694 do CC.C) condenar ainda o requerido ao pagamento das despesas 

extraordinárias, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos custos 

das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar, 

etc. D) OFICIE-SE ao empregador Vascon Materiais de Construção, 

localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n. 3.045, Vila Antônio 

Vendas, Campo Grande/MS, CEP n. 79003-000 (telefone n. (67) 

3028-2030), a fim de que promova o desconto da pensão alimentícia acima 

referida do contracheque do requerido Marcos Gomes da Costa devendo 

depositar na conta bancária Banco do Brasil S/A, agência 1317-X, conta 

poupança n. 28.702-4, previamente fornecida pela parte requerente todo 

dia 10 de cada mês, sob pena de responsabilização. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do CPC.Com fundamento no princípio da causalidade, 
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CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Contudo, fica a 

exigibilidade desta verba suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110452 Nr: 2693-52.2016.811.0021

 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: AAGdOV, Camila Karita Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Valadares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A) O réu se compromete a efetuar o pagamento da pensão alimentícia no 

valor correspondente a 27 % (vinte e sete por cento) do salário mínimo 

vigente, atualmente no importe de R$ 252,99 (duzentos e cinquenta e dois 

reais e noventa e nove centavos), com vencimento todo dia 10 de cada 

mês a ser descontado do contra cheque pela empresa “TecPav 

Tecnologia e Pavimentação Ltda.”. (CNPJ n. 37.027.380/0001-68) com 

endereço na Rua 23, qd. A-11, lt. 24, St. Santa Genoveva, Goiânia/GO. O 

valor da pensão deverá ser creditado pela referida empresa na conta 

poupança em nome da genitora da autora n. 000.000.011.847-2, agência 

n. 3867 op. 013, junto à Caixa Econômica Federal.

 B) OFICIE-SE ao referido empregador para que promova o desconto 

mensal da pensão alimentícia do réu/empregado, depositando na conta no 

prazo acima mencionado.

 Dada a palavra à Promotora de Justiça: MM. Juiz, favorável à 

homologação do acordo.

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III do CPC, para que 

sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

 AS PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL.

2. Tendo em vista que ocorreu o trânsito em julgado imediato, 

ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96334 Nr: 54-95.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saria Dias Castro de Almeida, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Em análise ao requerimento do Procurador do Município réu quanto à 

produção de prova pericial, nota-se a existência de longo lapso temporal 

entre a decisão que determinou a especificação das provas e o 

requerimento apresentado. Sendo assim, não havendo elementos que 

indiquem a data da intimação do réu, DETERMINA-SE que a Secretaria do 

Juízo certifique o prazo para requerimento de provas, nos termos da 

decisão às fls. 68/69.

 2. Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais 

deliberações.

 Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98775 Nr: 1534-11.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pauliana Barbosa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de condenar o réu a conceder a autora o benefício do amparo social 

à pessoa portadora de deficiência (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO 

CONTINUADA), nos termos do art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 8.742/93, 

constando os seguintes dados:

a) O NOME DA BENEFICIÁRIA: PAULIANA BARBOSA DA SILVA

b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AMPARO SOCIAL A PESSOA PORTADORA 

DE DEFICIÊNCIA;

c) A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;

d) DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (24/03/2015) – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO;

CONDENA-SE o INSS ao pagamento das parcelas devidas entre a data do 

requerimento administrativo e do efetivo cumprimento desta sentença.

 As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e juros 

moratórios com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, I do CPC.

CONDENA-SE, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Imune o INSS do pagamento das custas processuais.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022963 Nr: 4867-97.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yssuyuki Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Salvador Falanghe - 

OAB:215550/SP, Gustavo H. Sauer de Arruda Pinto - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CP 1022963

Certifico que, nesta data realizei nos presentes autos, a penhora de 

crédito no valor de R$ 1.302.647,49(um milhão, trezentos e dois mil, 

seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), 

conforme R. Despacho de fls 64, do Juízo de da Segunda Vara do 

Trabalho de Campinas, TRT da 15ª Região, no processo 

0002076-05.2013.5.15.0032, em favor de Righetto Equipamentos para 

Condicionamento Físico Ltda., deferido pelo Juízo à fl. 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1032716 Nr: 3484-50.2018.811.0021

 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: Heleni Guntzel, Caio Eduardo da Silva Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Dalcilo Roque Secco

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 1 – Forte nos fundamentos antes consignados, este Juízo DEFERE a 

liminar vindicada para o fim de mantê-los sob a posse do bem constrito, 

até ulterior deliberação neste processo, nos termos do art. 678 do CPC. 2 

– CITE-SE o embargado, por meio do DJE, para oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, na forma dos art. 679 do CPC.3 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.4 – INTIMEM-SE.Água Boa/MT, 16 de julho de 

2018.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31994 Nr: 994-36.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Ferreira Martins, Rosalina Duarte da Silva, 

Viviane Ferreira Martins, Wilson Ferreira Junior, Francisco Ferreira Martins 

Neto, Juliane Ferreira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 as medidas necessárias 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 que se segue: "O beneficiário 

VILSON FERREIRA MARTINS 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.: 102283 Nr: 3630-96.2015.811.0021

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Goetz

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A) A ré reconheceu a pretensão do pedido, ocasião em que restaram 

acordados que a união estável iniciou-se no início de janeiro de 1991 e 

findou-se em junho de 2011.

 B) Em relação à partilha dos bens, restou firmado que os direitos 

possessórios do imóvel urbano, localizado na Rua D1, n. 290, St. Guarujá, 

neste Município de Água Boa/MT será transmitido por doação sem 

encargo, em condomínio, em favor dos filhos Caroline Costa Araújo, 

Gabriela Guedes Araújo e Tiago Guedes Araújo Filho, ocasião em que 

poderá ser objeto de regularização na respectiva matrícula imobiliária.

 C) Por sua vez, o imóvel urbano localizado na Rua D-01, lote 07, Bairro 

Guarujá, Município de Água Boa/MT será objeto de alienação pelas partes 

em comum acordo, ocasião em que, após a alienação, irão partilhar 

igualmente o produto da venda da coisa.

 AS PARTES RENUNCIARAM O PRAZO RECURSAL EM AUDIÊNCIA.

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. Diante do acordo firmado entre as partes no tocante ao reconhecimento 

e dissolução da união estável e a partilha dos imóveis, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a convenção acima descrita, com fulcro no art. 

487, III, alínea “b” do CPC, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos.

3. Em seguida, certifique-se quanto ao trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109653 Nr: 2263-03.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Sousa Rodrigues, José Carlos Gualberto Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gualberto Silva, Odenir Sousa 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Sara Fernanda Cesar dos Santos - 

OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. Diante do acordo firmado entre as partes em relação à desistência da 

demanda principal e reconvencional, este Juízo HOMOLOGA por sentença 

a convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, alínea “b” do CPC, 

para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

2. Após a publicação em Secretaria, ARQUIVEM-SE os autos.

 AS PARTES RENUNCIAM O PRAZO RECURSAL

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84501 Nr: 3341-71.2012.811.0021

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdLCS, Adriana da Luza Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, este Juízo 

JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

 A) condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia que fixo em 

30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo vigente.

 B) CONDENA-SE ainda o requerido ao pagamento das despesas 

eventuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos custos das 

despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, etc.

 De outro lado, em relação ao pedido de investigação de paternidade, este 

Juízo HOMOLOGA o reconhecimento da pretensão pelo réu, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil.

 Imunidade de custas e despesas processuais e sem incidência de 

honorários advocatícios ante a hipossuficiência das partes. Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Às providências necessárias.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Saem os presentes intimados desta decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98346 Nr: 1271-76.2015.811.0021

 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: Salem Pablo Bissolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná, Jose Ironaldo Araujo 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Schneider Garcia 

Salamoni - OAB:OAB/GO 32.895, Julia Fernanda Santos de Carvalho 

- OAB:20144-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:3.367-A, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19014/MT

 A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. O réu André Luiz Zandoná, apesar de citado (fl. 57), não apresentou 

contestação (fl.70). Sendo assim, este Juízo DECLARA a sua revelia, 

devendo aplicar os efeitos materiais do art. 344 do CPC, ressalvado a 

hipótese de fato comum apresentado na contestação do réu José Ironaldo 

Araújo Pinto, nos termos do art. 345, inciso I do CPC.

 2. HOMOLOGO a desistência da testemunha Valdinei Gonçalves da Silva.

 3. Diante da produção de prova oral em audiência, não havendo outros 

requerimentos, este Juízo DECLARA o encerramento da fase instrutória.

 4. O autor sai intimado para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

possa apresentar razões finais escritas, no termos do art. 364, §3º do 

CPC.

 5. Em seguida, CONCLUSOS para prolação de sentença.

 Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 
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presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38189 Nr: 2791-13.2011.811.0021

 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: Simone Souza Nascimento

 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:

 A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. ABRA-SE vista dos autos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste acerca do pedido de aproveitamento da instrução probatória, 

sob pena de preclusão.

 2. Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3. CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109956 Nr: 2406-89.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 André Raffaelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do pedido do autor de que o requerido se encontra atualmente 

nesta cidade de Água Boa/MT (fl. 84), aliada a dificuldade de sua 

localização, como se verifica pelo histórico dos autos, este Juízo DEFERE 

o requerimento de citação no endereço declinado na referida 

manifestação, devendo ser cumprido com urgência, situação excepcional 

explicitada pelos atos processuais praticados.

 2 – Por ora, este Juízo SUSPENDE a tentativa de citação do requerido via 

carta precatória até a conclusão da citação no endereço acima 

mencionado.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23607 Nr: 2915-98.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Maria Guntzel Penz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:OAB/GO 12.415, Manoel Messias Moreira Leão - 

OAB:8758-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99091 Nr: 1727-26.2015.811.0021

 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: Suzana Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Silveira, Tilma Bene, Lidia Rosa 

Maracaipe, Luciano D. Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Com a realização da audiência e o retorno das missivas devidamente 

cumpridas, este Juízo DECLARA o encerramento da fase instrutória.

 2. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, possa apresentar razões finais escritas, no termos do art. 

364, §3º do CPC.

 3. Em seguida, CONCLUSOS para prolação de sentença.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3977-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Helena Guimarães - 

OAB:114596, Ministerio Publico Estadual - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante da ausência de intimação/requisição do réu que se encontra 

recluso na Penitenciária Major Zuzi Alves desta cidade de Água Boa/MT, 

aliado ao requerimento do Defensor Público presente no ato, este Juízo 

REDESIGNA a presente audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de outubro de 2018 às 13h30min (MT).

2. EXPEÇA-SE o necessário para o fim de requisitar o réu para o 

comparecimento ao ato acima designado.

 3. SAEM as testemunhas presentes intimadas da nova data.

 4. CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109634 Nr: 2246-64.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Noel Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103987 Nr: 4737-78.2015.811.0021

 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: Domingos Sávio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 2411-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Dores Araujo Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-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).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91033 Nr: 733-32.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Rozendo Nogueira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Horvatich, Tania Mara Bonotto Horvatich, 

Francisco Horvatich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjaime Marcelo Alves de 

Carvalho - OAB:19924/PR, Joao Ricardo Grou - OAB:66.232/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094, Laís Bento de Resende - OAB:OAB/MT 11.828

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Wilson Rozendo 

Nogueira Junior em face de Paulo Horvatich, Tania Mara Bonotto Horvatich 

e Francisco Horvatich, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo (fl. 

421), bem como a suspensão do processo até o adimplemento integral.

 Os advogados subscritores do acordo que representam as partes 

possuem procurações com poderes para firmar compromisso, transigir, 

dar e receber quitação, conforme se verifica pelos instrumentos 

acostados à fl. 08 e 30 dos autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Por conseguinte, este Juízo DETERMINA a suspensão do curso da 

demanda a fim de que os executados efetuem o adimplemento da dívida, 

tudo com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil.

 3 – No mais, como avençado, PROCEDA-SE a liberação das constrições 

junto ao sistema RENAJUD.

 4 – Em caso de ausência de manifestação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo em decorrência do acordo firmado.

 5 – Custas e honorários na forma acordada.

6 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 2935-55.2009.811.0021

 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: Aparecida Lopes da Silva, Aldair Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO, Mariana Amenta da Silva Breseguello - OAB:OAB 

339.479, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 3691-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Arnoldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Enio Arnoldo da 

Silva em face de Marcelo Elias de Oliveira, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 78/79), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Os advogados subscritores do acordo que representam as partes 

possuem procurações com poderes para firmar compromisso, transigir, 

dar e receber quitação, conforme se verifica pelos instrumentos 

acostados à fl. 08 e 30 dos autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Por conseguinte, este Juízo DETERMINA a suspensão do curso da 

demanda a fim de que os executados efetuem o adimplemento da dívida, 

tudo com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil.
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 3 – No mais, como avençado, PROCEDA-SE a liberação das constrições 

junto ao sistema RENAJUD.

 4 – Em caso de ausência de manifestação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo em decorrência do acordo firmado.

 5 – Custas e honorários na forma acordada.

6 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 126-19.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Gomes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Manoel da Silva Hentequeste, Cleusa Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 1 – OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do 

Garças/MT solicitando que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe 

certidão dominial da matrícula n. 27.477 a fim de que este Juízo possa 

analisar a cadeia de propriedade da coisa usucapida de modo a permitir o 

registro da sentença de usucapião no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Água Boa/MT.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2584 Nr: 5-94.1991.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA VINCENZO DI SALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 1 – Antes de analisar acerca da higidez do acordo e a sua eventual 

homologação, ante a existência de penhora de crédito nesta demanda, 

INTIME-SE a terceira interessada, titular da constrição a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a avença firmada (fls. 230/232), 

sob pena de preclusão.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 06 de julho de 2018.1 – Antes de analisar acerca da higidez 

do acordo e a sua eventual homologação, ante a existência de penhora de 

crédito nesta demanda, INTIME-SE a terceira interessada, titular da 

constrição a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

avença firmada (fls. 230/232), sob pena de preclusão.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 06 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22293 Nr: 1654-98.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Esio Oliveira de Souza Filho - OAB:52589/PR, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fl. 270) foi noticiada 

a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a 

homologação, bem como a extinção do processo (fl. 270).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 234/237), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 260/263), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114610 Nr: 5182-62.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isanir Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em manifestação do acordo apresentado pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS (fls. 92/93) e aceito pela exequente (fls. 96/97) 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo (fl. 96/97).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 92/93), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 92/93), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87828 Nr: 2265-75.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589/PR, Fabrício Kava - OAB:14.468-A MT, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fl. 270) foi noticiada 

a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a 

homologação, bem como a extinção do processo (fl. 270).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 234/237), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 
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como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 260/263), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84020 Nr: 2859-26.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a efetivação da 

obrigação de fazer decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informação do exequente (fl. 

207).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o cumprimento da obrigação, que foi confirmada pela parte credora 

(fl. 207).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da obrigação pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a pretensão executória, com 

fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116635 Nr: 6601-20.2016.811.0021

 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: Gelsino Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94606 Nr: 3590-51.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Regina Caniceiro Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 72), este Juízo EFERE 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.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93144 Nr: 2453-34.2014.811.0021

 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: Aureny Jose de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A, Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1 – O art. 2º da Resolução n. 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

estabelecem a desnecessidade de transcrição de atos processuais 

produzidos em audiência por meio de sistema audiovisual.

 Ademais, no parágrafo primeiro da art. 2º da Resolução n. 105/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça estabelece a possibilidade de o magistrado, 

“quando for de sua preferência pessoal, poderá determinar que os 

servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à 

degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas 

quanto à prestação desse serviço”.

 2 – Sendo assim, REMETAM-SE os autos à 1ª Câmara Regional 

Previdenciária do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115007 Nr: 5451-04.2016.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéas Delatore da Silva, Carioca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:OAB/MT 12.203-A, AUGUSTA MARIA 

SAMPAIO MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:OAB/MT5672-A

 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 548/557, 

mantendo a decisão de fls. 543/545 pelos seus próprios fundamentos.

2. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a complementação das custas, nos termos da decisão anterior.

3. Após, certifique-se e tornem os autos conclusos.

 4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 5644-19.2016.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS, PDM, JVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante dos novos relatórios aportados aos autos, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público, para que requeira as medidas que entender 
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cabíveis.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106141 Nr: 323-03.2016.811.0021

 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: Dario Rodrigues Salazar - ME (Transportes Fluviais 

Salazar)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Fornero Belfort Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Darolt Salazar - 

OAB:OAB/MS 13.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-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).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 3946-12.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaison Elias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic - Universidade de Cuiabá, Kroton 

Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Luana Zandoná prestes - OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-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).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 2028-46.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Blasius Kreling, Eurico Blasius Kreling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação da parte exequente (fls. 72/73), DEFERE-SE o 

pedido. Assim, com fundamento no art. 151, inciso III, do CTN, 

SUSPENDE-SE o curso da presente execução pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias.

2 – Decorrido este prazo acima assinalado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

vista dos autos à parte exequente com a advertência de que não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias o processo será arquivado sem 

prejuízo de ser adotada a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

 3 – Conste anotação do sistema Apolo lembrete a fim de que seja 

desarquivado o processo e promovida a sua CONCLUSÃO.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 2321-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Belarmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onivaldes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Roberto Gass - 

OAB:OAB/SC 20.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-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).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 1200-40.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria Peretto Souza, Valdepim Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 
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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).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87468 Nr: 1928-86.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGM, Karine Gomes Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 73).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pela manifestação do exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22294 Nr: 1655-83.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589/PR, Evaristo Aragão Ferreira dos Santos - OAB:15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 1 – INTIME-SE o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o instrumento de acordo mencionado nas fls. 160/161

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97994 Nr: 1043-04.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGRSdS, Keila Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

2. Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior 

no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para 

protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

3. Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, 

certifique-se e façam-se os autos conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97994 Nr: 1043-04.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGRSdS, Keila Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA HOMOLOGATÓRIAAs partes entabularam acordo pelo qual 

estabelecem parâmetros para a suspensão do processo até o 

adimplemento integral da obrigação (fls. 47/48). A exequente acordou com 

o executado que o débito no valor de R$ 3.497,85 (três mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) que será pago por ele da 

seguinte forma: a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista, e o 

restante será parcelado em 10 (dez) parcelas de R$ 149,70 (cento e 

quarenta e nove reais e setenta centavos), sendo estabelecida cláusula 

resolutória de rescisão automática na hipótese de ocorrer o 

inadimplemento de qualquer das parcelas por prazo superior a 10 (dez) 

dias. Dessa forma, diante da avença estabelecida pelas partes, aliado ao 

fato de que a verba é transigível, mostra-se cabível a homologação por ato 

judicial.1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, em aplicação analógica ao artigo 487, III, alínea b 

e expressa do art. 922, ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, REVOGA-SE 

a prisão civil do executado. 3 – SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim 

de que o executado efetue o adimplemento da dívida, programada para 

ocorrer em MARÇO/2017, tudo com esteio no artigo 922 do Código de 

Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão para remeter 

o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a situação fática 

e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso o exequente a qualquer momento provocar o poder 

judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença. 4 – Em razão 

disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.5 – Sem custas ou 

despesas processuais.6 – CIÊNCIA à DPE na forma do artigo 186, §1º do 

CPC.7 – INTIMEM-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 
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BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/09/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/09/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/09/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-26.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELTON GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar o pagamento das custas processuais id 

10749152 , no valor de R$ 503,94(quinhentos e três reais e noventa e 

quatro centavos), sob pena de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 622,15 (seiscentos e vinte e dois reais 

e quinze centavos), sob pena de protesto. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94772 Nr: 1884-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 94772

Vistos.

Perscrutando a Inicial, verifico que a Requerente não forneceu as 

informações básicas quanto ao Requerido e seu atual paradeiro, nem 

mesmo apresentou justificativa mínima para tanto.

Visto isso, à luz do art. 321 do CPC/15, DETERMINO a baixa dos autos à 
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DPE a fim de que seja emendada a Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

uma vez que não foram preenchidos os requisitos previstos no art.319, II e 

320 caput do CPC, devendo, a Requerente, complementar a Exordial com 

as seguintes informações:

I - Apresentar os dados completos/necessários do Requerido para que o 

Setor de Distribuição realize a regularidade cadastral da inicial (inciso II do 

artigo 319 do CPC),

II – Em caso de impossibilidade de informar os dados acima mencionados, 

apresentar motivo justificado. (§1° do artigo 319 do CPC).

 Cumpra-se realizando e expedido o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 16 de julho de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16287 Nr: 84-51.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MELLOTTI, CIRO SIQUEIRA GONÇALVES 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANNA EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA., DORIVAL BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FLORES 

TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228/MT, RONDON BRASIL 

VIEGAS - OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Código n.º 16287

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência (19/07), este Magistrado estará participando de um curso de 

formação continuada realizado pela EMAGIS-MT, na cidade Cuiabá, 

redesigno a oralidade para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h00min 

(horário oficial do Mato Grosso).

Saem as partes presentes pessoalmente intimadas.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 16 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91029 Nr: 287-90.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO, JOEL 

INÁCIO DOS SANTOS, NATAL SIMÃO LIMA, JOSE RENATO DOS SANTOS, 

JOICIEL INACIO DOS SANTOS, LEANDRO FERREIRA LIMA, MILTON SILVA 

SOUZA, WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ANANIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:47897/GO, EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 24893/O, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - 

OAB:25333/OAB/MT, JAKSON RICARDO FREIER - OAB:13.420-MT, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 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 Alessandro Maria da Conceição, Joel 

Inácio dos Santos, Joiciel Inácio dos Santos, José Renato dos Santos, 

Leandro Ferreira Lima, Natal Simão Lima, Wagner Nunes Frederico e Milton 

Silva Souza como incurso na prática dos crimes que ela descreve.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, e considerando a pluralidade de 

Réus, bem como a complexidade da demanda, redesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/08/2018, às 13h00min (horário oficial 

do Estado).

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogações das prisões 

preventivas dos Requerentes Joel Inácio dos Santos, Joiciel Inácio dos 

Santos, José Renato dos Santos, Natal Simão Lima e Wagner Nunes 

Frederico. Intime-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. Ciência ao MPE. Alto Araguaia - MT, 16 de julho de 

2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96556 Nr: 2678-18.2018.811.0020

 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: ANTONIO SOBRINHO BESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°96556

Vistos.

 Encaminho os presentes autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico de 

Juízes- NAT, para manifestação.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 16 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96414 Nr: 2608-98.2018.811.0020

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBMDS, CAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Adoção Conjunta proposta por Cristiano Assis 

Gonçalves e Maria Benedita Mendes da Silva, devidamente qualificados 

nos autos, referente ao menor Davi Gabriel Candido da Silva.

Aduz-se na exordial que a genitora do infante era sobrinha da requerente 

e faleceu em setembro de 2016, sendo o genitor desconhecido. O infante 

possui 06 (seis) anos de idade e convive com os requerentes desde seus 

03 (três) anos, de modo que estes possuem sua guarda definitiva desde 

fevereiro de 2017, lhe atendendo em suas necessidades materiais e 

afetivas, proporcionando toda atenção necessária para seu 

desenvolvimento completo.

Os requerentes convivem maritalmente há 14 (quatorze) anos e há 02 

(dois) anos oficializaram o casamento civil.

 Assim, por meio desta buscam a regularização da situação, visto que, em 

razão da relação de afeto recíproca criada, na qual o infante se refere 

aos requerentes como “pai” e “mãe”, surgiu a vontade de legalmente 

tornarem-se pais da criança.

É o relato. Decido.

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.

Tendo em conta que, o genitor é desconhecido, que a extinção do poder 

familiar, se deu em razão da morte da genitora, conforme dispõe o artigo 

1.635, inciso I do Código Civil, e que a requerente Maria Benedita Mendes 

da Silva já possui a guarda legal do infante, dispensável se faz o estágio 

de convivência, conforme assente o artigo 46, §1º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.

Deste modo, DETERMINO que a Sra. Gestora providencie perante a 

Psicóloga e Assistente Social deste Juízo, que ambas, nos termos do 

artigo 46, §3º-A do ECA, apresentem laudo fundamentado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Após, dê-se vista dos Autos ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 16 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.: 96696 Nr: 2721-52.2018.811.0020

 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 96696

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, 16 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 2720-67.2018.811.0020

 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 96695

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, 16 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 2874-03.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LOPES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE 

OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a vista desta fica Vossa Senhoria na 

qualidade de procurador da requerente, intimado a devolver os autos a 

esta serventia, no prazo legal. Tendo em vista a aproximidade da 

audiência no mesmo determinada por este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 1833-88.2015.811.0020

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 1833-88.2015.811.0020

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 72.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000206-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA FIRME REPRESENTACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES OAB - GO45713 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)
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Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000206-27.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: TERRA FIRME REPRESENTACOES LTDA IMPETRADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

TERRA FIRME REPRESENTAÇÕES LTDA contra ato coator do CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem mandamental para o 

não recolhimento de imposto e multas, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 

1135695-2, em decorrência da não apresentação dos documentos fiscais 

na unidade fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso. 3. Aduz o 

impetrante que a apreensão seria ilegal, pois não poderia ter sido utilizada 

como meio coercitivo para recebimento de tributos. 4. Requer, ao final, 

concessão de medida liminar para determinar a abstenção do recolhimento 

indevido de imposto e multas para a liberação da mercadoria apreendida. 

5. Assim sendo, passo à análise do pedido liminar. 6. Debruçando-me mais 

agudamente sobre o tema, e analisando com maior profundidade o teor do 

enunciado sumular 323 do STF, entendo que a aplicação deste refere-se 

apenas à cobrança de tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, 

destaco trecho do acordão número 53969/2015, o qual corresponde a 

paradigma para o novo entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 

da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, 

deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for 

utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não 

relacionados às apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 

a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1135695-2, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando que não houve 

a apresentação da documentação fiscal respectiva perante as unidades 

operativas de fiscalização, tanto pela ausência de carimbo eletrônico 

como pela ausência de registro de passagem no SICMT, o que justifica a 

manutenção da apreensão das mercadorias e impossibilita ao menos, a 

princípio, a incidência da Súmula 323 do STF. 8. Na espécie, cuida-se de 

obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não 

contribuinte do imposto estadual, sendo de rigor a aposição de carimbo 

e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações 

de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de 

Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior 

ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do 

RICMS/MT. 9. Nesse sentido encontram-se as seguintes construções 

jurisprudenciais: “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE 

PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI 

ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM 

DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às 

respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de 

mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de 

Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos 

moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação 

acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do 

imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal 

somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for 

utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não 

relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação.Sentença retificada em 

remessa necessária. (ReeNec 145136/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)” 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO 

PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que 

visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 10. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 11. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 12. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 13. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 14. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 15. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

16. INTIME-SE. 17. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000207-12.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCEREAIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES OAB - GO45713 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000207-12.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: AGROCEREAIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA IMPETRADO: 
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ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

AGROCEREAIS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA contra ato coator do CHEFE 

DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem mandamental para 

o não recolhimento de imposto e multas, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 

1135900-5, em decorrência da não apresentação dos documentos fiscais 

na unidade fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso, como também 

pela verificação de que as notas fiscais apresentadas seriam inidôneas 

para o transporte da mercadoria. 3. Aduz o impetrante que a apreensão 

seria ilegal, pois não poderia ter sido utilizada como meio coercitivo para 

recebimento de tributos. 4. Requer, ao final, concessão de medida liminar 

para determinar a abstenção do recolhimento indevido de imposto e multas 

para a liberação da mercadoria apreendida. 5. Assim sendo, passo à 

análise do pedido liminar. 6. Debruçando-me mais agudamente sobre o 

tema, e analisando com maior profundidade o teor do enunciado sumular 

323 do STF, entendo que a aplicação deste refere-se apenas à cobrança 

de tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, destaco trecho do 

acordão número 53969/2015, o qual corresponde a paradigma para o 

novo entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 da Súmula da 

Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, deve ser 

aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como 

meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às 

apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 

a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1135900-5, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando que não houve 

a apresentação da documentação fiscal respectiva perante as unidades 

operativas de fiscalização, tanto pela ausência de carimbo eletrônico 

como pela ausência de registro de passagem no SICMT, indicando, ainda, 

que as notas fiscais apresentadas não são idôneas para o transporte das 

mercadorias, o que justifica a manutenção da apreensão das mercadorias 

e impossibilita ao menos, a princípio, a incidência da Súmula 323 do STF. 8. 

Na espécie, cuida-se de obrigação acessória que não condiciona o 

interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual, sendo de rigor 

a aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas 

operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias 

junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros 

Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes 

dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT. 9. Nesse sentido encontram-se 

as seguintes construções jurisprudenciais: “REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO 

DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 

35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA 

– NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – 

ORDEM DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados 

relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com 

transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de 

Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento 

fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete 

uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não 

contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo 

Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das 

mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo 

anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste 

ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.Sentença retificada 

em remessa necessária. (ReeNec 145136/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)” 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO 

PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que 

visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 10. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 11. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 12. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 13. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 14. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 15. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

16. INTIME-SE. 17. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83991 Nr: 3510-85.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:OAB/MT 10.139

 7. Diante do exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos delineados, 

DECLINO da competência e, concomitantemente, DETERMINO a remessa 

deste feito para o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Água Boa/MT, fazendo grafar homenagens deste Juízo.8. CUMPRA-SE 

com CELERIDADE e PREFERÊNCIA, providenciando e expedindo o 
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necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73848 Nr: 2642-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLA DOS SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Autos n. 2642-44.2016.811.0020 (cód. 73848).

Vistos.

 1. WEIGLA DOS SANTOS VAZ, anteriormente qualificado nos autos, foi 

condenado à pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime insculpido no 

artigo 157, §2º, incisos I, II, e V (por duas vezes), c/c art. 163, parágrafo 

único, incisos I e III, c/c art. 288, ambos do Código Penal.

2. O reeducando requereu o benefício da progressão ao regime 

semiaberto (ref. 85). Instado a se manifestar, o i. representante do 

Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (ref. 90).

3. Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Inicialmente, calha destacar o art. 126 da Lei n. 7.210/1984 que dispõe 

que o condenado em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 

trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena, estabelecendo 

o seguinte:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

 § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

 I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias;

 II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

 § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados.

 § 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.”

 5. A teor do que dispõe o art. 33, caput, da LEP, a jornada normal de 

trabalho não deve ser inferior a 06 (seis) nem superior a 08 (oito) horas 

diárias.

6. É possível que o condenado cumule a remição pelo trabalho e pelo 

estudo, desde que as horas diárias de trabalho e de estudo sejam 

compatíveis (art. 126, §3º, L. 7.210/84).

7. Pois bem. Da análise da planilha de remição de pena de ref. 67 constato 

que, no período mencionado (outubro de 2017 a maio de 2018), 

observou-se o limite máximo de 08 (oito) horas de trabalho, constando 

apenas 07 (sete) horas diárias de trabalho em maio de 2018, em 

consonância com o art. 33 da Lei n. 7.210/1984.

8. Vislumbro que a jornada de trabalho foi atribuída ao reeducando pela 

própria direção da cadeia pública, não havendo falar em desconsideração 

das horas trabalhadas em prejuízo do reeducando.

9. À luz do disposto no artigo 28 do mencionando diploma legal, o trabalho 

do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 

finalidade educativa.

10. Noutra banda, constantemente atento as atividades desenvolvidas 

junto a cadeia pública local quando da inspeção em visitas mensais, bem 

como frente a analise da planilha de remição carreada aos autos (ref. 67), 

não constato incongruência matemática, tampouco indícios de má-fé por 

parte do reeducando.

11. A propósito, destaco a jurisprudência do E. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA 

BENESSE POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS 

DISPOSTOS NA RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ, PROVIMENTO 24/2013 

DA CGJ E PORTARIA LOCAL N. 001/2016 – NÃO ACOLHIMENTO – 

EXCESSO DE FORMALISMO QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO 

DO APENADO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A atividade de leitura pode ser 

considerada para fins de remição de parte do tempo de execução da 

pena.A inexistência de comissão propriamente dita, a teor das disposições 

contidas na Portaria 001/2016 e Provimento 24/2013 da CGJ/MT, não 

impede a concessão da benesse de remição por leitura. Prestigiar o 

excessivo apego às regras meramente burocráticas para obstar o direito 

à remição pela leitura, e diante da inexistência de indícios de má-fé por 

parte do apenado, seria um retrocesso, sobretudo se considerar a 

dificuldade enfrentada no processo de ressocialização dos apenados, 

dada a sua precariedade, além de desencorajar a valorosa iniciativa de 

profissionais que criam e aderem a projetos visando a reinserção social 

do preso. (AgExPe 23656/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO 

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. CRITÉRIO LEGAL DE DIAS 

TRABALHADOS – JORNADA DIÁRIA NÃO INFERIOR A 6 (SEIS) NEM 

SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 126 DA 

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – 2. PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO 

CÔMPUTO DOS DIAS REMIDOS – INVIABILIDADE – CÁLCULO DA 

REMIÇÃO QUE CORRETAMENTE CONSIDEROU OS DIAS TRABALHADOS 

EM JORNADA REGULAR E AS HORAS TRABALHADAS EM JORNADA 

DIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DE 6 (SEIS) HORAS – DESEMPENHO DE 

JORNADA DIFERENCIADA NÃO DECORRENTE DE ATOS DE 

INSUBORDINAÇÃO OU INDISCIPLINA DO AGRAVADO – PRECEDENTES DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

3. AGRAVO DESPROVIDO.1. A interpretação sistemática dos arts. 33 e 

126, II da Lei de Execução Penal denota que 1 (um) dia de pena pode ser 

remido por 3 (três) dias de trabalho, fixando, ainda, que a jornada diária 

não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas.2. “É obrigatório o 

cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por 

determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao 

mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive 

de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.” (STF, RHC 136509, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 

27-04-2017). Destacamos3. Agravo desprovido. (AgExPe 135719/2017, 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018)”

12. Calha destacar que, por ocasião da Correição Extrajudicial realizada 

na Cadeia Pública de Alto Araguaia em maio de 2018, determinei a adoção 

e elaboração de planilha individualizada por reeducando, constando 

horários de início e término da jornada, com a competente assinatura do 

apenado e fiscalização do Diretor local.

13. Noutra banda, tendo em conta que o cálculo de pena de ref. 27 indica 

que em 18/06/2018 foi atingido o requisito objetivo necessário à 

progressão de regime e estando estes autos em conformidade com os 

eventos da execução, não apresentada incongruência matemática, 

concordes o Ministério Público e a Defensoria Pública, HOMOLOGO o 

cálculo de pena de ref. 27.

14. Trata-se de pedido de progressão do regime fechado para o 

semiaberto ao recuperando WEIGLA DOS SANTOS VAZ.

15. Aportou aos autos cálculo de pena (ref. 27), o qual indica que no dia 

18/06/2018 foi atingido o requisito objetivo necessário à progressão de 

regime.

16. Pois bem. No presente caso, o reeducando cumpriu efetivamente o 

lapso temporal necessário à sua progressão de regime, conforme cálculo 

de liquidação de pena de ref. 27.

17. Observo dos autos, que além do requisito temporal, o recuperando 

possui bom comportamento carcerário, conforme atestado comprobatório 

(ref. 85). Reunindo, destarte, o requisito de ordem subjetiva.

18. Com base no alegado, estando presentes todos os requisitos legais e 

pessoais, não vejo empecilho para o deferimento do pedido de progressão 

de regime.

19. Ante ao exposto, DETERMINO a progressão do regime fechado para o 

regime semiaberto ao reeducando WEIGLA DOS SANTOS VAZ. 

Entrementes, à falta de Colônia Agrícola e Industrial na Comarca, como 

também na quase totalidade das Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

assim como de local apropriado para o pernoite, fica dispensado do 

recolhimento institucional diário, todavia, ADVIRTO-O que em regime 

semiaberto deverá: a) Recolher-se diariamente em sua residência até às 
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20 horas, dela saindo somente após 5:00 horas podendo 

excepcionalmente participar de atividades religiosas e educacionais, não 

podendo ser encontrado fora de sua residência após às 20h; b) Não se 

dar ao consumo de bebida alcóolica e/ou quaisquer outras drogas; c) Não 

freqüentar ambientes de reputação duvidosa, a exemplo de bares, boates, 

casas de show’s, casas de jogos de azar, zonas do baixo meretrício e 

similares; d) Não se ausentar da Comarca, sem expressa autorização 

judicial; e) Comparecer mensalmente em Juízo, para informar e justificar 

suas atividades laborais, até dia 10 de cada mês, e para atualizar seu 

endereço residencial, isso até o termo final da pena; f) Não portar armas 

de quaisquer espécies, abstendo-se, obviamente, da prática de 

contravenção penal ou crime; g) Não mudar de residência sem prévio 

aviso a este Juízo, ficando ciente de que o descumprimento de qualquer 

das obrigações impostas, importará em regressão do regime prisional, 

retornando ao regime fechado, h) monitoramento eletrônico.

20. No ato do cumprimento do alvará de soltura, o recuperando deverá ser 

advertido de forma clara e em voz alta dos termos das MEDIDAS 

CAUTELARES ora deferidas, para que fique bem ciente de que, caso 

descumpra quaisquer das medidas cautelares ora impostas, acarretará 

em REGRESSÃO de regime, com retomo ao fechado, na forma da lei, 

esclarecendo-se que antes de ser colocado em liberdade, deverá se 

manifestar se aceita as condições impostas para fins de progressão ao 

regime semiaberto e prestar as seguintes informações: (1) seu nome 

completo, (2) nacionalidade, (3) naturalidade, (4) estado civil, (5) o número 

de seu CPF, (6) o número de seu RG, (7) sua data de nascimento, (8) o 

endereço de seus pais, (9) o endereço de sua residência; (10) o 

endereço do local para onde irá, após sua colocação em liberdade; (11) o 

endereço de seu local de trabalho; (12) seus telefones pessoais de 

contacto, fixo e celular e, não havendo, de seus pais/parentes 

próximos/cônjuge/companheiro.

21. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em prol do reeducando WEIGLA 

DOS SANTOS VAZ, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, 

exceto se por outro motivo deva permanecer preso.

22. DESIGNO audiência admonitória a ser realizada na data de 18 de 

JULHO de 2018 às 13h25 (horário de Cuiabá-MT), no fórum desta 

comarca.

23. Em observância ao art. 33, caput, c/c art. 28, c/c art. 128, ambos da 

Lei n. 7.210/1984, HOMOLOGO a planilha de remição de pena de ref. 67, 

para que produza os efeitos legais.

24. Por conseguinte, DETERMINO a intimação pessoal do Diretor da Cadeia 

Pública de Alto Araguaia para a adoção e elaboração de planilha 

individualizada por reeducando, constando horários de início e término da 

jornada diária, com a competente assinatura diária do apenado e 

fiscalização do Diretor local, ADVERTINDO-O que as planilhas de remições 

de pena subsequentes deverão ser encaminhadas a este juízo com a 

planilha individualizada, conforme determinado na Correição Extrajudicial 

de 2018.

25. DETERMINO ao gestor judiciário que promova o cálculo de pena do 

reeducando, com urgência, nos termos do artigo 5º da Resolução 

113/2010/CNJ, decotando-se os dias remidos indicados na referida 

planilha, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei 7.210/84.

26. DÊ-SE ciência desta decisão ao Ministério Público, registrando-se que, 

tendo em vista sua prerrogativa legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá 

receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, 

através da entrega dos autos com vista.

27. DÊ-SE ciência desta ao(a) defensor(a) público(a) desta Comarca, que, 

tendo em vista sua prerrogativa legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar 

Estadual n. 146/2003, Lei 1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente.

28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 94986 Nr: 1983-64.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa e ACOLHO a 

manifestação ministerial de ref. 21, e DETERMINO o cumprimento do 

mandado de prisão no endereço indicado na ref. 13. 5. Por conseguinte, 

CADASTRE-SE o mandado de prisão expedido contra o reeducando no 

Banco Nacional de Mandados de Prisões, nos termos da Resolução nº 

137/2011, bem como o encaminhe para a Autoridade Policial desta 

Comarca.6. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante 

anotação no sistema APOLO e com as baixas no relatório estatístico 

(Provimentos 10/2007/CGJ e 11/2011/CGJ/MT), até ulterior cumprimento do 

mandado de prisão expedido. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 5597-14.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.Desta forma, ante a 

ausência, DETERMINO a realização de tal estudo na residência da mesma, 

a ser confeccionado pela assistente social desta comarca, devendo 

fornecê-lo no prazo de 30 (trinta) dias.14. Com a juntada do laudo aos 

autos, INTIMEM-SE às partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca do mesmo.15. Após, mediante correta triagem, à 

conclusão.16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92929 Nr: 1215-41.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROCHA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com apresentação de resposta à 

acusação (ref. 18), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.2. Desta forma, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 13h30min.3. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 
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conforme artigo 367 do mesmo CPP. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50921 Nr: 84-41.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RIBEIRO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. MARIA DO CARMO RIBEIRO TELES, qualificado(a) nos autos e por meio 

de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação 

de Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada 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), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. No que tange a obrigação de fazer correspondente à implantação do 

benefício previdenciário à parte exeqüente, DEFIRO tal pleito, uma vez que 

no bojo do provimento jurisdicional, consta a determinação de pagamento 

do referido benefício.

5. Desse modo, DETERMINO a imediata implantação do benefício, em favor 

da Exeqüente, sob pena de multa diária, cominada em caso de 

descumprimento da obrigação, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 

sem prejuízo de outras sanções civil, administrativa ou penal, fixando 

como termo inicial para contabilização da multa o dia posterior ao último dia 

do prazo para oferecimento de embargos, caso estes não sejam aviados, 

ou o dia seguinte da prolação de sentença nos embargos, caso estes 

venham a ser apresentados pelos executados.

6. No mais, por ora, em observância ao disposto no artigo 85, §7º do CPC, 

DEIXO de fixar honorários sucumbenciais referentes a fase de 

cumprimento de sentença.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 1703-40.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIDES GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12349 Nr: 2228-66.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à fl. 

160, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, manifestar 

seu interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51477 Nr: 695-91.2012.811.0020

 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: MARCIANO LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:18.005/MT, GETÚLIO ALVES LOPES - OAB: 

12.357/MT, JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE o item 08 da sentença derradeira, providenciando e 

expedindo o necessário.

2. Após, RETORNEM os autos ao arquivo.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 1323-46.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Embargos Declaratórios

Vistos.

1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (fls. 123/123-v) 

manejada contra a decisão derradeira, na forma do artigo 1.022 do CPC, 

buscando nítida reforma de mérito da decisão guerreada, o que é vedado 

em tal via recursal. Explico.

2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou 

que “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício 

judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 
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processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 

6.223).

 3. O embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo 

configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem 

incumbe a devolução da matéria julgada conforme artigo 1.055 do CPC.

 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria 

sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 

2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 

26.02.2007, p. 549)”

5. Ressalto que a decisão embargada fundamentou, de forma clara e 

precisa, suas razões de decidir, ainda que a tese nela perfilhada não 

convenha aos interesses do embargante, de forma que a prestação 

jurisdicional foi devidamente entregue, não havendo assim que se falar em 

contradição ou omissão.

6. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, 

NÃO CONHEÇO dos presentes embargos.

7. Publique-se. Intime-se.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 15010 Nr: 1295-59.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA, 

CREUSA ALVES ABREU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A/MT, TALINE REZENDE PANIAGO - OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 15369 Nr: 1654-09.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, JORGE 

ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a decisão de fl. 176 

padece de erro material, eis que ao grafar o ato a ser praticado, constou 

“citação”, ao invés de “intimação”.

2. Assim, verifico de plano que trata-se de simples erro material, o qual 

poderá ser corrigido de ofício pelo Magistrado, conforme autorização 

expressa contida no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, desde 

que para tanto não altere a substância do julgado. Senão vejamos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

 (. . .)”

3. Dessa maneira, levando-se em consideração as disposições insertas 

no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, CORRIJO DE OFÍCIO o 

erro material existente na decisão de fl. 176, notadamente quanto ao ato a 

ser praticado, passando, doravante, a constar o seguinte teor: “DEFIRO o 

pedido de fl. 174/175, e para tanto, DETERMINO a intimação do requerido 

no endereço indicado”.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 26153 Nr: 557-32.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55947 Nr: 1691-55.2013.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAINE ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33189 Nr: 728-18.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JURACY CÂNDIDO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV FINANCEIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

1. Trata-se de processo que cumpriu sua finalidade. Assim, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo, nos termos da CNGC/MT.

2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28264 Nr: 2624-67.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRM, DFRM, LGRM, GLADIS RIETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR DIAS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ALVES LOPES - 

OAB: 12.357/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58255 Nr: 1077-16.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA -SERVIÇO 

DE INFORMAÇÃO AOS BANCOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B-MT, Mário Cardi Filho - II - OAB:3.584-A-MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, SANI CRISTINA GUIMARÃES - 

OAB:154.348/OABSP

 Vistos.

1. INTIME-SE o advogado substabelecido à fl. 116, para se manifestar 

acerca da petição de fl. 201, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52376 Nr: 1735-11.2012.811.0020

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ÓLEOS BIODIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TRABACHIN - ME ( TRABACHIN 

TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11.785-MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Vistos.

1. Tendo em vista a decretação de falência da parte autora ocorrida no 

bojo do processo nº 0188041-64.2008.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara 

de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida 

à alteração da indicação do polo passivo da demanda, fazendo-se constar 

doravante “Massa Falida de Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de 

Óleos Biodisel LTDA”.

2. Após, CUMPRA-SE a decisão anterior integralmente, providenciando e 

expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58492 Nr: 1274-68.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILTON MARTINS DA SILVA - 

OAB:26.047/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, Procurador Judicial do Município de 

Ponte Branca - MT - OAB:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, 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 NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34334 Nr: 1868-87.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULDETE REZENDE DE MENDONÇA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. JULDETE REZENDE DE MENDONÇA SOUZA, qualificado(a) nos autos e 

por meio de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública 

Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada 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), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. Em se tratando de débito de pequeno valor, ora executado, e não sujeito 

ao regime de precatório, ARBITRO honorários em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da execução.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 28395 Nr: 2746-80.2009.811.0020

 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: POSTO DA DIVISA LTDA, VALDESON JOAQUIM DE 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTBIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILELA DE CARVALHO - 

OAB:5.175-B, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 1157-14.2013.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MATA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:29.627/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de se manifestar acerca da 

certidão de fl. 40, bem como para que promova o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do § 1º, do artigo 

485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 22-30.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:17980/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, requerendo especificamente o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do § 1º, do 

artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30721 Nr: 1407-52.2010.811.0020

 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: MARCIA VALERIA CARDOSO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER - OAB:14071-MT, 

PAULO RUBENS BALDAN - OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO 

IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. MARCIA VALÉRIA CARDOSO DE ARAUJO, qualificado(a) nos autos e 

por meio de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública 

Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada 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), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. No que tange a obrigação de fazer correspondente à implantação do 

benefício previdenciário à parte exeqüente, DEFIRO tal pleito, uma vez que 

no bojo do provimento jurisdicional, consta a determinação de pagamento 

do referido benefício.

5. Desse modo, DETERMINO a imediata implantação do benefício, em favor 

da Exeqüente, sob pena de multa diária, cominada em caso de 

descumprimento da obrigação, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 

sem prejuízo de outras sanções civil, administrativa ou penal, fixando 

como termo inicial para contabilização da multa o dia posterior ao último dia 

do prazo para oferecimento de embargos, caso estes não sejam aviados, 

ou o dia seguinte da prolação de sentença nos embargos, caso estes 

venham a ser apresentados pelos executados.

6. No mais, por ora, em observância ao disposto no artigo 85, §7º do CPC, 

DEIXO de fixar honorários sucumbenciais referentes a fase de 

cumprimento de sentença.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 1986-92.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER DUTRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. WAGNER DUTRA RIBEIRO, qualificado(a) nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada 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), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. Em se tratando de débito de pequeno valor, ora executado, e não sujeito 

ao regime de precatório, ARBITRO honorários em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da execução.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84050 Nr: 3548-97.2017.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MOREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000206-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA FIRME REPRESENTACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES OAB - GO45713 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000206-27.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: TERRA FIRME REPRESENTACOES LTDA IMPETRADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

TERRA FIRME REPRESENTAÇÕES LTDA contra ato coator do CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem mandamental para o 

não recolhimento de imposto e multas, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 

1135695-2, em decorrência da não apresentação dos documentos fiscais 

na unidade fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso. 3. Aduz o 

impetrante que a apreensão seria ilegal, pois não poderia ter sido utilizada 

como meio coercitivo para recebimento de tributos. 4. Requer, ao final, 

concessão de medida liminar para determinar a abstenção do recolhimento 

indevido de imposto e multas para a liberação da mercadoria apreendida. 

5. Assim sendo, passo à análise do pedido liminar. 6. Debruçando-me mais 

agudamente sobre o tema, e analisando com maior profundidade o teor do 

enunciado sumular 323 do STF, entendo que a aplicação deste refere-se 

apenas à cobrança de tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, 

destaco trecho do acordão número 53969/2015, o qual corresponde a 

paradigma para o novo entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 

da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, 

deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for 

utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não 

relacionados às apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 

a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1135695-2, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando que não houve 

a apresentação da documentação fiscal respectiva perante as unidades 

operativas de fiscalização, tanto pela ausência de carimbo eletrônico 

como pela ausência de registro de passagem no SICMT, o que justifica a 

manutenção da apreensão das mercadorias e impossibilita ao menos, a 

princípio, a incidência da Súmula 323 do STF. 8. Na espécie, cuida-se de 

obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não 

contribuinte do imposto estadual, sendo de rigor a aposição de carimbo 

e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações 

de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de 

Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior 

ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do 

RICMS/MT. 9. Nesse sentido encontram-se as seguintes construções 

jurisprudenciais: “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE 

PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI 

ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM 

DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às 

respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de 

mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de 

Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos 

moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação 

acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do 

imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal 

somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for 

utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não 

relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação.Sentença retificada em 

remessa necessária. (ReeNec 145136/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)” 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO 

PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que 

visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 10. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 11. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 12. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 13. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 14. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 15. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 
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julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

16. INTIME-SE. 17. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-27.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010116-27.2016.8.11.0020. REQUERENTE: NATAN ALVES DE ABREU 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se quanto ao depósito efetuado na movimentação nº 

12692289, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob pena de 

concordância tácita. 2. Consigno, que em caso de discordância com o 

valor depositado, a parte reclamante deverá no prazo acima referido, 

apresentar cálculo detalhado que demonstre o saldo remanescente, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento do feito. 3. Decorrido o prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-69.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NOE CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010109-69.2015.8.11.0020. REQUERENTE: NOE CORREIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNDIAL EDITORA Vistos. 1. No presente caso, a parte 

reclamante requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, 

por quantia certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja 

penhora só será realizada em caso de não pagamento do débito, depois 

de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 

10% sobre a condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE 

à parte executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do 

NCPC), podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do 

art. 525 do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. 

Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-38.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TEIXEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT0006694A (ADVOGADO)

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000020-38.2017.8.11.0020. REQUERENTE: CESAR TEIXEIRA DE ABREU 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, 

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA Vistos. 1. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerida no recurso interposto na 

movimentação nº 12054528, pois a gratuidade abrange somente pessoas 

que comprovadamente não tenham condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, e não há nos 

autos qualquer indício de necessidade dos referidos benefícios. 2. 

INTIME-SE a parte recorrente/reclamante para efetuar o preparo, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (§ 1º art. 42, da Lei 

9.099/95). 3. Decorrido o prazo acima referido, com ou sem preparo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 4. INTIME-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-73.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010046-73.2017.8.11.0020 REQUERENTE: SONIA MARIA DAVID DA 

SILVA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

1. Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 10381125, 

RECEBO o recurso protocolado no evento nº 9728278, somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a 

parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. INTIMEM-SE as partes 

recorridas para oferecerem resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias 

(artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, 

ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-23.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010319-23.2015.8.11.0020. REQUERENTE: MARCIANO GIL DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação n 14018906, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

11850849, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-73.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIR RODRIGUES DE SOUZA (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: 

1000093-73.2018.8.11.0020. REQUERENTE: DEONIR RODRIGUES DE 

SOUZA 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 dos 

descontos em folha de pagamento constante dos extratos anexos, 

contrato n. 319106248-2, no importe mensal de R$ 22,40 (vinte e dois 

reais e quarenta centavos), e contrato n. 0229719107157, no importe 

mensal de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), posto que 

afirma não ter contratado os referidos empréstimos, nos valores acima 

mencionados, 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 os empréstimos 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 

requerente e DETERMINO que parte requerida SUSPENDA a cobrança 

através de desconto em folha de pagamento referente ao contrato n. 

319106248-2, no importe mensal de R$ 22,40 (vinte e dois reais e 

quarenta centavos), e contrato n. 0229719107157, no importe mensal de 

R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-57.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (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: 

1000204-57.2018.8.11.0020. REQUERENTE: OLIVEIRA DOS SANTOS 

MARTINS 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 dos 

descontos em folha de pagamento constante dos extratos anexos, 

contrato n. 304771725-5, no importe mensal de R$ 183,72 (cento e oitenta 

e três reais e setenta e dois centavos), contrato n. 305098939-5, no 

importe mensal de R$ 14,14 (quatorze reais e quatorze centavos), 

contrato n. 305895526-5, no importe mensal de R$19,00 (dezenove reais), 

e contrato n. 316116718-8, no importe mensal de R$ 183,72 (cento e 

oitenta e três reais e setenta e dois centavos), posto que afirma não ter 

contratado os referidos empréstimos, nos valores acima mencionados, 

junto a parte requerida BANCO PAN S.A. 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 
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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 os empréstimos 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. Por fim, analisando 

os autos, verifico o empréstimo referente ao contrato n. 304771725-5, no 

importe mensal de R$ 183,72 (cento e oitenta e três reais e setenta e dois 

centavos), foi excluído pela parte requerida, conforme extrato carreado 

aos autos. 11. Assim entendendo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela de urgência pleiteada pela parte requerente e DETERMINO que parte 

requerida SUSPENDA as cobranças através de descontos em folha de 

pagamento referente ao contrato n. 305098939-5, no importe mensal de 

R$ 14,14 (quatorze reais e quatorze centavos), contrato n. 305895526-5, 

no importe mensal de R$19,00 (dezenove reais), e contrato n. 

316116718-8, no importe mensal de R$ 183,72 (cento e oitenta e três reais 

e setenta e dois 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. 12. DESIGNE-SE 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 13. 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. 14. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 15. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 16. 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. 

17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-42.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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: 

1000205-42.2018.8.11.0020. REQUERENTE: OLIVEIRA DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: BANCO CETELEM 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 dos descontos em folha de pagamento constante dos extratos 

anexos, contrato n. 26-375241/16310, no importe mensal de R$ 27,00 

(vinte e sete reais), posto que afirma não ter contratado o referido 

empréstimo, nos valor acima mencionado, junto a parte requerida BANCO 

CETELEM S/A. 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 os 

empréstimos 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 requerente e DETERMINO que parte 

requerida SUSPENDA a cobrança através de desconto em folha de 

pagamento referente ao contrato n. contrato n. 26-375241/16310, no 

importe mensal de R$ 27,00 (vinte e sete reais), 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
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Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98527 Nr: 777-56.2015.811.0008

 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: ANTONIO CARLOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os dados 

bancarios para a confecção dos alvaras

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 2829-20.2018.811.0008

 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: ROBERTA ROSA DA SILVA BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136909 Nr: 2722-73.2018.811.0008

 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: TEREZINHA GLERIAN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137432 Nr: 3045-78.2018.811.0008

 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: MANOEL SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54176 Nr: 381-84.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR LUCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 esta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERENTE, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109213 Nr: 1258-82.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAQUIM BARBOSA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 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 querendo 

manifestar se sobre os calculos apresentados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 4201-77.2013.811.0008

 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: RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA 

OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 28058 Nr: 998-20.2007.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE JULIO SOBRINHO, EDINETE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIVALDO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar requerida a manifestar se sobre o 

laudo de avaliação em 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44126 Nr: 352-05.2010.811.0008

 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: João de Deus Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente a manifestar se sobre 

os calculos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124812 Nr: 3646-21.2017.811.0008

 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: LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente intimada para promover a emenda a inicial, a parte autora 

(conforme certidão de fls. 22) deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

No entanto, compareceu a autora às fls. 23/24, colacionando o referido 

comprovante de endereço.

Atendendo ao principio da economia processual, e, tratando-se de prazo 

dilatório e não peremptório, RECEBO a emenda a inicial de fls. 23/24.

DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, 

do CPC), ressalvando-se, contudo, a hipótese do artigo 102, do CPC.

 CITE-SE a Autarquia ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade 

dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se 

sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo constar no 

mandado de que não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos 

artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 

345, do Código de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139179 Nr: 4015-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEMES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado. INTIME-SE a 

autora para que efetue o Depósito Judicial no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (parágrafo único, art. 542, 

CPC).Devidamente comprovado o depósito do valor atualizado da dívida 

(R$ 241,20 - duzentos e quarente e um reais e vinte centavos), OFICIE-SE 

o Serviço Notarial e Registral de Ituiutaba–MG, para que cancele o registro 

feito em nome da autora: RENATA DOS SANTOS, CPF nº: 

065.689.284-61.Após, CITE-SE a parte requerida, na pessoa do 

representante legal, para levantar o depósito ou oferecer resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se no instrumento que, na 

ausência de contestação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor.Restando infrutífera a citação, INTIME-SE o 

autor, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que de direito, nos termos do art. 547, 

CPC.Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.Em seguida, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129775 Nr: 6417-69.2017.811.0008

 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: FABIO JOSE PORTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139058 Nr: 3933-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia de Fátima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL DO CARTÓRIO DE PAZ DO DISTRITO 

DE CURRUPIRA-LAVOURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus, DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para manifestação (art. 109 – Lei nº 6.015/73).

 Havendo impugnação do pedido pelo Ministério Público ou por quem tenha 

legítimo interesse, INTIMEM-SE os interessados, a parte autora, bem como 

o órgão Ministerial para que, em 03 (três) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir.

 Não havendo impugnação pelo órgão Ministerial ou qualquer interessado, 

tornem os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138992 Nr: 3903-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 

(sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26294 Nr: 2326-19.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO 

(PROCURADOR FEDERAL INSS) - OAB:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora da presente demanda, 

é iletrada, e que, a procuração judicial (fls. 08) veio assinada por 

impressão digital, tornando-a inválida.

 A procuração é o instrumento do mandato, em que alguém transfere 

poderes a outrem para praticar atos em seu nome, e que, por força de lei, 

dever estar assinada pelo outorgante, conforme dispõe o art. 654, do 

Código Civil: Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Ressalva-se que, as pessoas que não possuem nenhuma escolaridade 

podem ser representadas mediante procuração por instrumento público 

(art. 105, CPC).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ANALFABETO. 

NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NÃO 

SANADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. 

(Apelação Cível nº 0039663-24.2009.4.01.9199/MG, 1ª Câmara Regional 

Previdenciária de Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. José Alexandre 

Franco. j. 15.02.2017, unânime, e-DJF1 06.03.2017).

 Assim, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público.

Após, a emenda ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 17 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126700 Nr: 4560-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de MARCIA BENTO 

GERVAZONI.

A inicial de fls. 05/08 veio instruída com os documentos de fls. 10/27.

À p. 35 a parte autora requerer a desistência da ação, com a consequente 

extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

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 Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do Oficial de Justiça.

Proceda com a baixa de eventual restrição no sistema RENAJUD.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, observadas as 

formalidades legais.

Barra do Bugres/MT, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41316 Nr: 4190-24.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ BALDASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Às folhas 22/27 o exequente apresenta planilha de cálculos atualizada e 

pugna pela remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, para realização de campanha de mutirão fiscal.

 Considerando que não há convênio vigente para realização de mutirão, 

AGUARDE-SE A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO para posterior remessa 

para conciliação/mediação.

 Tão logo seja formalizado o convênio, independentemente de novo 

despacho, proceda com a remessa dos autos ao CEJUSC.

 CIÊNCIA ao exequente.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 17 de Julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107912 Nr: 482-82.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLTDN, JCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO 

- OAB:13.594, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 40/41, pois a obrigação fora satisfeita, por 

conseguinte a presente execução já foi extinta e declarada por sentença 

(fl. 35).

Assim, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

Após, arquivem-se os autos mediante baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134663 Nr: 1356-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARLENE OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MALHEIROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.Assim, INTIME-SE à parte autora para promover a emenda da 

exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo à causa valor 

correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao integral 

proveito econômico almejado com a demanda. Também deverá apresentar 

nos autos o comprovante de endereço contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). No mesmo prazo, FACULTO a autora recolher o valor das 
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custas e taxas judiciárias, preenchendo-se os requisitos necessários, sob 

pena de cancelamento do feito (art. 290, do CPC). Ressalte-se que, caso 

requeira nos autos, poderá parcelar as despesas processuais, em até 06 

(seis) vezes, conforme o disposto no art. 98, §6.º, do CPC.Após a emenda 

da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138300 Nr: 3540-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que efetue o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da Liminar, no valor de R$ 

226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser 

depositada na Conta do TJMT. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138863 Nr: 3839-02.2018.811.0008

 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: ROQUE PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GONÇALVES PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, aportando aos autos o 

respectivo comprovante de residência, bem como apresentando a devida 

guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias 

pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, 

tornem-me os autos conclusos para deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136271 Nr: 2309-60.2018.811.0008

 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: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:MT 23177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cumpra-se o 5º, 6º e 7º parágrafo de decisão de fls. 45-vº.

2. Após, aguarde o julgamento do agravo interposto, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136279 Nr: 2313-97.2018.811.0008

 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: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:MT 23177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cumpra-se o 5º, 6º e 7º parágrafo de decisão de fls. 44-vº.

2. Após, aguarde o julgamento do agravo interposto, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136150 Nr: 2233-36.2018.811.0008

 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: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:MT 23177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cumpra-se o 5º, 6º e 7º parágrafo de decisão de fls. 44-vº.

2. Após, aguarde o julgamento do agravo interposto, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136186 Nr: 2259-34.2018.811.0008

 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: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:MT 23177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cumpra-se o 5º, 6º e 7º parágrafo de decisão des. 44-vº.

2. Após, aguarde o julgamento do agravo interposto, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136274 Nr: 2311-30.2018.811.0008

 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: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:MT 23177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cumpra-se o 5º, 6º e 7º parágrafo de decisão de fls. 45-vº.

2. Após, aguarde o julgamento do agravo interposto, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136135 Nr: 2223-89.2018.811.0008

 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: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Cumpra-se o 5º, 6º e 7º parágrafo de decisão de fls. 44-vº.

2. Após, aguarde o julgamento do agravo interposto, certifique-se e 
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conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 4021-85.2018.811.0008

 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: JDSC, KDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Compulsando os autos com vagar, denota-se que a presente ação fora 

proposta, figurando no polo ativo da demanda, menor impúbere, 

representada por sua genitora, pessoa relativamente incapaz, a qual não 

possui capacidade jurídica plena para exercício de seus direitos, e 

consequentemente de pleitear direito alheio, necessitando desta maneira 

da devida representação.

Ressalte-se que o art. 17, caput, do Código de Processo Civil, determina 

que a demanda para ser proposta, necessita-se de ter interesse de agir e 

legitimidade de parte, in verbis:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

No mesmo sentido, o art. 321, do Código de Processo Civil, preleciona que 

o juiz ao verificar que a petição inicial, apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o seu julgamento, determinará sua emenda. Vejamos:

“ Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Desta forma, em análise aos autos, vê-se que a demanda foi ajuizada sem 

o preenchimento dos requisitos atinentes as condições da ação, quais 

sejam: interesse de agir e legitimidade, assim, determino que a parte autora 

emende a inicial do prazo de 15 (quinze) dias, retifique o polo ativo da 

demanda, a regularizando com suas determinadas condições de 

propositura, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, e art. 330, II, III, do Novo Código de 

Ritos.

Realizada a emenda no prazo assinalado, ou em caso de inércia, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 1313-72.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CANUTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSGURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA, MARLENE MARQUES ROSA, MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902, MATHEUS GHISI - OAB:20.697, WANESSA CORREIRA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:21.941-A, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 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, as partes 

Requeridas para, no prazo de lei, apresentarem suas contrarrazões ao 

recurso interposto às fls. 511/515.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136605 Nr: 2541-72.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente pedido, 

com resolução do mérito, determinando a correção do nome da 

requerente, devendo este constar na respectiva Certidão de 

Nascimento/Casamento o nome de Willian da Cruz Santos Moreira.13. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de retificação determinando 

ao competente Cartório de Registro Civil, que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda com a correção acima referida, devendo o novo documento ser 

encaminhado a esta Comarca, fazendo a ressalva de que o feito tramita 

sob o pálido da gratuidade da justiça.14. Sem custas.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104086 Nr: 4186-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY PORTILHO, RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIO SPE LTDA, EDSON TARRAF, SERGIO TARRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SILVA MADLUM - 

OAB:296059/SP, LUÍS HENRIQUE GOULART CARDOSO - OAB:SP 

207.172, WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - OAB:322.927/SP

 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, o recurso de apelação de fls. 239/259 é 

tempestivo. Assim sendo, intimo a parte requerente para apresentação de 

contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 4087-70.2015.811.0008

 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: JOZIAS EZIDIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - VIDA E PREVIDENCIA, 

USINAS ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, 

FELIPPE ZERAIK - OAB:30397, FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:OAB/MT 17.819, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/ 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062-MT, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBASYASHI - OAB:MT 6180

 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, o recurso de apelação de fls. 186/200 é 

tempestivo. Assim sendo, intimo a parte requerente para apresentação de 

contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139430 Nr: 4079-88.2018.811.0008

 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: MEDOS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Posto isto, DEFIRO os efeitos da tutela pleiteada, posto que 

DETERMINO a suspensão das visitas do requerido à infante MARIA 
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EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA, anotando-se que a menor ficará sob 

responsabilidade integral de sua genitora, Sra. MARCILENE ALVES DE 

OLIVEIRA, que deverá comprometer em bem cuidar e zelar pelos 

interesses da infante, prestando-lhe assistência material, moral e 

educacional, empenhando o necessário para o sadio desenvolvimento da 

criança. 15. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pela OAB local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o 

valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso. 16. 

Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC).17. Considerando a instalação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente 

comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.18. Deverá constar no 

mandado de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).19. Contudo, determino 

a realização de estudo psicossocial in locuo,sem aviso prévio, a ser 

realizado no ambiente familiar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139430 Nr: 4079-88.2018.811.0008

 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: MEDOS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em contato telefônico com a equipe do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, me foi fornecido data, hora e 

local para a sessão de mediação e/ou conciliação, sendo dia 31 de Julho 

de 2018, às 13:15 horas, no Prédio do Juizado Especial, localizado na Rua 

João Custódio da Silva, nº 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT. 

Nada mais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de julho de 2018. Senhor(a) VALDELINO 

RIBEIRO DOS SANTOS, Av. Deputado Emanuel Pinheiro, sn, Centro, CEP 

78.390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 31/07/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000347-82.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDELINO RIBEIRO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: JIZREEL ALVES GUIMARAES DE 

JESUS - MT21770/O Parte Ré: PASQUALLI FREITAS LTDA ME 

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: 1000056-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimar as partes da r,sentença 

ID do documento 13060137 ”Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença 

o acordo formalizado entre R.A.DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - ME e JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS NETO ME, 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata de 

audiência, no evento 12891897.Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55, da Lei n. 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publique-se. Intimem-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. MARIA 

AP.RAMOS SANTANA -Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-20.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELCLIS SOARES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimar as partes da r, sentença 

ID do documento 13060552 “.Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre MACHADO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES e WELCLIS SOARES SOBRINHO, nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta aportada nos eventos 

12880147/12880159.Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem 

custas processuais. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seus respectivos advogados. A extinção do processo ficará 

condicionada ao cumprimento integral da avença, conforme menção no 

acordo. Publique-se. Intimem-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.Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/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 BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de julho de 2018. Senhor(a) JULIO 

PEDRO DA SILVA, Rua Goitacazes, nº 478, Maracanã, CEP 78.390-000, 
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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: 31/07/2018 Hora: 13:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000368-58.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 15.572,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JULIO PEDRO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: JIZREEL ALVES 

GUIMARAES DE JESUS - MT21770/O 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: 1000586-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ROBERTO VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de julho de 2018. Senhor(a) EDMILSON 

ROBERTO VIEIRA DA COSTA, Rua João de Campos Borges, 762, Jardim 

Boa Esperança, 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: 31/07/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000586-23.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDMILSON ROBERTO VIEIRA DA 

COSTA Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO 

- MT0014035A-O, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - 

MT0010050A, MARCO ANTONIO DE MELLO - MT0013188A-B Parte Ré: 

BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

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: 1000670-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-13.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

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. Mat; 

3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/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 BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, Rua Barão de Melgaço, nº 3475, Centro, CEP: 

78.005-908, Cuiabá/MT. Dados do processo: Processo: 

1000368-58.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.572,00; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JULIO PEDRO DA SILVA 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: 31/07/2018 Hora: 13:20, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

no endereço ao final indicado e para o CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJe - 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. "Diante do exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e, consequentemente, determino que a reclamada 

exclua o nome da reclamante do cadastro de devedores (SPC/SERASA), 

referente ao objeto da causa (linha telefônica: 69 – 99984-5501), no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da intimação dessa decisão, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) ". 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 
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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, 17 de julho de 2018 Atenciosamente, 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 3135-28.2016.811.0050

 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: MARIA LOURDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº83936

DECISÃO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Considerando que a prova da atividade rural é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 15h30min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 3444-49.2016.811.0050

 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: JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº84429

DECISÃO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Considerando que a prova da atividade rural é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 15h00min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98384 Nr: 1299-49.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1299-49.2018.811.0050 (CÓDIGO: 98384)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU José Gomes de Campos

S E N T E N Ç A

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra JOSÉ GOMES DE CAMPOS, 

qualificada nos autos em exame, pela prática das condutas típicas 

descritas nos art. 217-A (por três vezes) c/c art. 226, inciso II, na forma 

do art. 71, todos do código penal.

Narra a inicial acusatória que (FATO 1) “[...] em dias e horas não 

determinados, no ano de 2015, em Campo Novo do Parecis-MT, JOSÉ 

GOMES DE CAMPOS, praticou ato libidinoso com Geovania Vitória Oliveira 

Pinheiro, menor de 14 (catorze) anos na época do fato (nascida no dia 

09/03/2004). Apurou-se que, na aludida data José passou suas mãos nas 

pernas e nos seios de Geovania, com fim de satisfazer sua lascívia. [...]”.

Narra na inicial acusatória que (FATO 2) “[...] no ano de 2014, em dias e 

horários não determinados, JOSÉ GOMES DE CAMPOS teve conjunção 

carnal com Geovania Vitória Oliveira Pinheiro, menor de 14 anos (nascida 

no dia 09/03/2004). Apurou-se que, José agarrou Geovania tirou a roupa 

desta e a jogou em cima da cama, em seguida introduziu seu pênis na 

vagina de Geovania. [...]”

Narra na inicial acusatória que (FATO 3) “[...] no ano de 2014, em dias e 

horários não determinados, JOSÉ GOMES DE CAMPOS teve conjunção 

carnal com Geovania Vitória Oliveira Pinheiro, menor de 14 anos (nascida 

no dia 09/03/2004). Apurou-se que, José agarrou Geovania tirou a roupa 

desta e a jogou em cima da cama, em seguida introduziu seu pênis na 

vagina de Geovania. [...].”

“Consta que Geovania Vitória Oliveira Pinheiro morava com sua avó 

Marineide da Conceição Soares, que é casada com José Gomes de 

Campos”.

“Logo, José exercia autoridade sobre Geovania, com quem residia na 

mesma casa”.

Às fls.12-16, contam laudos periciais da vítima Geovania no dia 

13.12.2017.

A Delegado de Policia Civil representou pelo pedido de prisão preventiva 

do denunciado as fls. 26/27.

Em seguida, em decisão as fls. 33/36, este Juízo deferiu o pedido ora 

mencionado por apresentarem requisitos necessários para a segregação 

cautelar conforme art. 312 e 313 do CPP.

O foi cumprido o mandado de prisão preventiva do réu José no dia 

14.03.2018 (fls. 37).

Em seguida a defesa requereu o relaxamento de prisão preventiva do 

denunciado (fls. 53/60), relatando que o procedimento inquisitorial é 

errôneo por se tratar e versões diferentes, vez que não contam nos autos 

motivos que ensejam risco a ordem pública, afirmando ainda que o 

denunciado é inocente e inexiste o fumus boni juris e o periculum em 

libertatis.

Assim o Ministério Público ofereceu a denuncia e pugnou pela manutenção 

da prisão preventiva do denunciado (fls.96/100).

A denuncia foi recebida no dia 05.04.2018 (fls. 101/103) e mantida a 

prisão preventiva, o acusado foi citado as fls. 134/137, e apresentou 

resposta a acusação às fls. 138/154, ocasião em que formulou pedido de 

absolvição do denunciado.

 Realizada a audiência, a vitima e cinco testemunhas foram inquiridas e o 

acusado interrogado (fls. 238/240).

Em alegações finais o Ministério Publico pugnou pela procedência da 

denúncia e consequente condenação do réu como incurso nas penas do 

artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do artigo 71, por três vezes. 

(fls. 242/250).

 Por fim, a defesa do denunciado apresentou suas alegações finais às fls. 

261/281, ocasião em que requereu a absolvição do acusado e, por não 

haver nos autos prova hábil do suposto crime de estupro.

 É o relatório.

 2. Fundamentação:

Somente nesta data em razão da invencível sobrecarga de trabalho a que 

este Juízo não deu causa, bem como ante a complexidade do feito.

O processo está em ordem. Inexiste irregularidade ou nulidade a sanar e 

estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos 

processuais.

2.2 DO DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL VÍTIMA GEOVANIA 

VITÓRIA OLIVEIRA PINHEIRO

 In casu, a materialidade e a autoria delitiva vêm consubstanciada na 

Portaria de IP (fls. 08), no boletim de ocorrência (fls. 09), laudos periciais 

(fls. 12/16) e depoimento da vítima e testemunhas colhidas na esfera 
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policial e em Juízo (fls. 10, 17, 22, 40, 42 e 238/240).

Não bastasse isso, além dos laudos acima referidos, vale frisar que 

consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a palavra da 

vítima também compreende meio idôneo à efetiva demonstração da 

materialidade, quando esta se mostra coerente e verossímil.

 Nesse sentido já se manifestou a egrégia Corte de Justiça 

Mato-grossense:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE 

A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - 

DEMASIADA RELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes contra 

a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume 

demasiada importância, máxime quando se demonstra firme, harmônico e 

em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. 

Ap, 89581/2010, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 24/11/2010, Data da publicação 

no DJE 15/12/2010

Portanto, a descrição feita pela vítima, aliado a outros elementos 

constantes nos autos, sobre como aconteceu o fato, serve como forte 

elemento de convicção para que seja reconhecida a materialidade delitiva 

do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

A vítima Geovania Vitória Oliveira Pinheiro narrou que morava com sua avó 

Marineide da Conceição Soares quando sofreu abusos sexuais por três 

vezes (fls. 238/240).

No (fato 1), quando ela tinha 11 (onze) anos o réu ficava olhando 

diferente para ela, que um certo dia ele acariciou seus peitos pernas e 

quase passou a mão na sua vagina, não houve penetração, ela achou 

muito estranho e que ficou com muito medo, mais não contou para 

ninguém.

No (fato 2) aos 12 (doze) anos, que o réu chegou no quarto dela pelado 

tapou sua boca e abusou dela, que houve penetração, o réu aproveitando 

o momento em que os dois estavam sozinhos em casa pois sua avó 

estava em Tangara da Serra/MT, que após o abuso, o réu a ameaçou 

dizendo que se ela contasse para alguém ela iria se ver com ele, com 

medo do que pudesse acontecer ela não contou para ninguém.

No (fato 3) foi a ultima vez que ela foi abusada aos 13 (treze) anos de 

idade ela foi dormir após uma festa da assembleia e ele foi até o quarto 

dela, ela pediu para que ele não fizesse aquilo com ela, mesmo ela 

chorando e pedindo para ele não fazer, ele não ouvia ela, passou a mão 

nos peitos e mandou ela calar a boca e abusou novamente dela, houve 

penetração, que nesse dia a sua avó teria viajado.

Relatou que passado alguns dias o réu foi até a casa da mãe dela e 

ameaçou novamente, dizendo que se ela contasse para alguém ela ia se 

ver com ele.

No depoimento da vítima constam inúmeros detalhes colhidos em Juízo e 

estão em consonância com o depoimento prestado perante a Autoridade 

Policial e estão em harmonia com os demais depoimentos prestados por 

Adalberto Souza Ferreira, Camila Rodrigues Santana, Carlos Soares 

Martins, Jordelandi Soares Pinheiro, Josimeire da Silva Rodrigues.

O réu nega a prática dos fatos que lhe são imputados.

 Em que pese à negativa de autoria por parte do acusado, após detida 

análise dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, 

tenho por certo que a negativa de autoria delituosa por parte do acusado, 

destoa do acervo coligido, constituindo versão isolada e desprovida de 

verossimilhança e, por óbvio, não tem o condão de suplantar o depoimento 

firme e coerente das vítimas, e, por isso mesmo, servir de esteio à 

absolvição.

Os laudos periciais acostados aos autos revelam que a vítima aponta 

presença de laceração ulceração em região perineal com aspecto de 

herpes genital (fls. 16).

É imperioso assinalar, que nos crimes contra a liberdade sexual, quase 

sempre consumado em locais ermos e de maneira clandestina, a palavra 

da vítima tem preponderância à do réu, desde que, coerente e em 

harmonia com o conjunto probatório.

 Aliás, em caso análogo, o Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco já 

decidiu nesse mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE 

ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A ENSEJAR O 

DECRETO CONDENATÓRIO. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. 

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PELA 

PROVA TESTEMUNHAL. VERSÃO PRESTADA NA FASE INQUISITIVA EM 

CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. LAUDO SEXOLÓGICO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME 

TENTADO. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. 

RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. CRIME 

HEDIONDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I-A 

materialidade delitiva está claramente comprovada pela prova testemunhal 

produzida nos autos, a qual aponta, de modo inconteste, o apelante como 

sendo autor do delito em comento. Ademais, a versão apresentada pela 

vítima, na fase inquisitiva, encontra plena consonância com os demais 

depoimentos testemunhais, bem como com a prova pericial; II-O acusado 

foi indiciado, denunciado e condenado pelo crime de estupro, em sua 

modalidade tentada, e por razão lógica não há como prosperar o 

inconformismo da defesa, quanto ao laudo sexológico, que não comprova 

a conjunção carnal recente; (...) Decisão Unânime. VII-Determinou-se a 

expedição de Mandado de Prisão em desfavor do apelante, bem como 

Carta de Guia Definitiva, após o trânsito em julgado.” (TJ-PE - ACR: 174624 

PE 00006086320068170640, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de 

Julgamento: 21/10/2009, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 108)

Em um mesmo sentido já posicionou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/MT, senão vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL - APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

(ART. 217-A DO CP) - DECISÃO CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA 

DEFESA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA - 2) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA - 

IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A EMBASAR A 

SENTENÇA - HIPÓTESE DE CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS - PROVAS 

INDICIÁRIAS - RELATOS COESOS - RICOS EM DETALHES NA FASE 

POLICIAL - DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL 

POSTERIORMENTE RETRATADOS EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - PROVA 

POLICIAL HARMÔNICA E COM LASTRO EM OUTRAS PROVAS 

PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - PRISÃO DOMICILIAR - 

IMPOSSIBILIDADE - NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART. 117 DA 

LEP - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA PATOLOGIA GRAVE 

OSTENTADA PELO APELANTE NÃO POSSA SER ATENDIDA E TRATADA 

NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO 

LEGAL - ATENUANTE DA SENILIDADE DESCRITA NO ART. 65, INC. I, DO 

CP - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

dispensável o exame pericial para a apuração de crimes contra os 

costumes que não deixa vestígio. Os crimes contra a liberdade sexual 

são, normalmente, cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais. 

Em que pese se verifique, no caso, a mudança dos depoimentos da filha e 

nora do apelante em juízo, comparados com os ofertados na fase 

inquisitorial, as demais provas colhidas no decorrer da instrução 

notadamente as declarações de profissionais (psicólogas e conselheiras), 

que se mostraram coerentes e seguros, confirma a ocorrência de violação 

da liberdade sexual. Não há que se falar em absolvição por insuficiência 

de provas, uma vez que o conjunto fático probatório comprova a prática 

do delito por parte do apelante. Na hipótese, tem aplicação a súmula 

231/STJ que diz: “A incidência de circunstância atenuante não pode 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". O Superior Tribunal 

de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, 

concede-se regime prisional mais benéfico ao réu portador de doença 

grave que, no regime fechado ou semiaberto, demonstra a impossibilidade 

de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em 

que se encontra recolhido, situação não verificada no caso dos autos. 

Decisão mantida.

(Ap 29745/2010, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 12/01/2011, Publicado no DJE 24/01/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL - ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA PERPETRADO CONTRA 

A ENTEADA - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL SUSCITADA PELO PARQUET - DESACOLHIMENTO - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO 

DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE 

AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA 

PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL AMPARADAS PELOS DEMAIS 

ELEMENTOS PROBANTES CONTIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS 

DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS COLHIDOS EM JUÍZO - 

ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO - APELO DESPROVIDO. Interposto o 

apelo no prazo legal, a apresentação extemporânea das razões 

irresignativas constitui mera irregularidade, que não implica no 

reconhecimento da intempestividade recursal. O pleito absolutório da 
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defesa não merece acolhimento quando a sentença condenatória está 

alicerçada em provas firmes que comprovam que o recorrente é o autor 

do crime narrado na denúncia. Nos crimes de natureza sexual, 

normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial 

valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos 

autos, cabendo destacar que a retratação efetuada pela ofendida e por 

sua genitora em juízo deve ser analisada com reservas, pois, em casos de 

violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou 

suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus 

agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não possuem meios de 

subsistência, circunstância que as levam a acobertar seus agressores.

(Ap 37981/2010, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/10/2010, Publicado no DJE 26/10/2010)

Ademais disso, oportuno repisar que em crimes de natureza sexual, 

rotineiramente praticado às escondidas, somente presentes o agente ativo 

e passivo da infração, a palavra da vítima assume fundamental 

importância na elucidação da autoria.

 E não se alegue tratar-se de adolescente, pois ela, a despeito de sua 

imaturidade, não é mentirosa por princípio, especialmente quando se trata 

de imputar a alguém, contra quem nada têm aparentemente, crime tão 

grave quanto comprometedor de sua intimidade e de seu anonimato, o que 

a leva a relatar a terceiros estranhos a humilhação que passaram. Não 

seria crível que a vítima inventasse uma história tão sórdida, somente para 

prejudicar o acusado. Em qualquer momento eventual mentira poderia ser 

descoberta. Mas, repita-se, seu relato foi coeso e constante. Negar 

crédito para ofendida quando aponta quem a molestou, é desarmar o 

braço repressor da sociedade. Descrer da vítima, só é possível quando se 

arregimenta elemento seguro de que tem imaginação doentia ou age por 

vingança irracional.

 Desta feita, a prova de autoria teve lugar nos consistentes elementos 

carreados aos autos, de modo que a singela alegação de fragilidade de 

provas, despida de componentes que denotem a inocência do acusado, 

não lhe dá o amparo pretendido.

Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se 

impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar 

base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos 

comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando 

configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio 

in dubio pro reo.

Assim, a conduta do agente ofendeu a dignidade, a liberdade e também o 

desenvolvimento sexual de criança que à época do início dos abusos 

contava com 11 (doze) anos de idade. A vítima não possuía qualquer 

discernimento a época dos fatos quanto às condutas perpetradas pelo 

réu. É inegável que a conduta de praticar atos libidinosos com uma criança 

implica em traumas de ordem psicológica na vítima, notadamente com o 

crescimento, quando consegue entender o caráter libidinoso do ato e a 

sua utilização como objeto de satisfação da lascívia, não havendo espaço 

para relativização.

Não é sem propósito a edição de recente súmula de nº. 593 pelo Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou 

prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 

consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual 

anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Logo, a simples conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor 

de 14 anos é suficiente para configurar ofensa a sua dignidade e 

desenvolvimento sexual. Portanto, as condutas descritas na denúncia, 

praticadas pelo réu, se enquadram perfeitamente no conceito de ato 

libidinoso, descrito no tipo penal incriminador, já que tinham por finalidade a 

satisfação da lascívia do réu, atingindo o bem jurídico tutelado pela norma.

Ao caso deve incidir ainda a causa aumento de pena prevista no artigo 

226, inciso II, parte final do Código Penal. Isso porque na hipótese dos 

autos restou plenamente demonstrado a relação de autoridade em seu 

viés de relação doméstica que é revelada pelo vínculo de que é marido da 

avó de Geovania.

Tendo em vista que está demonstrada a quantidade de vezes em que o 

réu teria estuprado a vítima, sendo certo, que foram três vezes, 

considero, para fins de aplicação de pena que o réu cometeu os crimes 

em continuidade delitiva pelas condições de tempo, lugar e maneira de 

execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser 

considerados como continuação do primeiro (art. 71 do CP).

Registro, outrossim, que a regra do art. 69 (concurso material) também 

será aplicada.

3. Dispositivo:

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu JOSÉ GOMES DE 

CAMPOS, qualificados nos autos em exame, pela prática delitiva prevista 

no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal perpetrado contra as vítimas 

GEOVANIA VITÓRIA OLIVEIRA PINHEIRO.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria: Delito do art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, em 

continuidade delitiva em face de GEOVANIA VITÓRIA OLIVEIRA PINHEIRO.

A culpabilidade restou comprovada, mas não há nos autos elementos que 

justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, pois os atos praticados 

pelo réu são inerentes ao delito em análise. Não há registro de reincidência 

nem de maus antecedentes. As circunstâncias do crime, no caso, não 

diferem daquelas já previstas no modelo descritivo da conduta. No que 

concerne à conduta social e à personalidade, entendo que não há 

elementos para aferi-las, motivo pelo qual devem ser consideradas 

favoráveis.

As consequências do crime devem ser consideradas graves, porém, não 

além daquelas já punidas pelo preceito secundário da norma. O 

comportamento da vítima em nada influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, sopesando as 

circunstâncias consideradas favoráveis com aquelas inerentes às 

consequências do crime, hei por bem fixar a pena no mínimo legal: em 08 

(oito) anos de reclusão.

4.2. Circunstâncias legais:

Não há agravantes nem atenuantes.

4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:

Não há causas de diminuição.

 Porém, incide na hipótese a causa de aumento prevista no art. 226, II, do 

Código Penal, em razão do acusado ser tutor da vitima, motivo pelo qual 

aumento a pena em ½, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão.

E ainda, imperioso o reconhecimento da continuidade delitiva uma vez que 

a vítima foi violentada nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, 

mediante o mesmo modus operandi, de modo que nos termos do art. 71 do 

Código Penal, aumento a pena de um só dos crimes, eis que idênticas, em 

1/5 – em razão do número de delitos da mesma espécie praticados, ou 

seja, pelo menos três – chegando, assim, ao patamar de 14 (quatorze) 

anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

6. Pena Definitiva do réu JOSÉ GOMES DE CAMPOS:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu JOSÉ GOMES DE CAMPOS, em 14 

(anos) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

6. Deliberações Finais:

O regime inicial de cumprimento da pena para o réu JOSÉ GOMES DE 

CAMPOS será o FECHADO, em observância ao que dispõe nos termos do 

art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nego ao réu JOSÉ GOMES DE CAMPOS o direito de apelar em liberdade 

pois reputo como imperiosa a manutenção da segregação cautelar com 

vista a obstar a prática de novos delitos e acautelar o meio social e a 

própria credibilidade da Justiça face à gravidade do crime posto em 

julgamento no presente feito o que faço pelos mesmos fundamentos que 

ensejaram e mantiveram o decreto cautelar. Nesse sentido Enunciado 

Orientativo n. 50 do Egrégio Tribunal de Justiça “A motivação per 

relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, 

preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em 

liberdade.”

Frise-se, que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal 

sem que houvessem motivos para a revogação do édito cautelar. Além 

disso, o regime inicial fixado para cumprimento da pena é o fechado, 

sendo que a pena aplicada em patamar superior a 04 (quatro) anos, já faz 

também incidir o requisito genérico de admissibilidade preconizado no art. 

313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, mantenho a prisão do réu JOSÉ GOMES DE CAMPOS.

Condeno o réu do pagamento de custas e despesas processuais.

Expeça-se guia provisória de cumprimento de pena.

Com o trânsito em julgado oficie-se aos órgãos competentes e forme-se o 

processo executivo de pena definitivo, bem como comunique-se a Justiça 

Eleitoral

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 65709 Nr: 3732-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVERSON ALFEU DA SILVA, ROBERO DE 

MELO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 Autos nº 3732-02.2013.811.0050 (Código 65709)

Autor: Ministério Público

Réu: Geverson Alfeu da Silva

Réu: Robero de Melo Nascimento

Vistos.

Considerando que o magistrado titular da Primeira Vara desta comarca 

encontra-se em usufruto de licença e diante da indisponibilidade de pauta 

dessa magistrada para a realização do ato, REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento no Plenário do Tribunal do Júri aprazada anteriormente para o 

dia 08.10.2018 às 12h:00min.

INTIME-SE.

NOTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96033 Nr: 76-61.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA FEDERAL DE CASCAVEL/PR., JOSE 

RODRIGUES FILHO, MARINEZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12.529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. OFICIE-SE ao juízo deprecante acerca da certidão de fl.09.

2. INTIME-SE ainda, via DJE, o advogado do embargante para 

manifestar-se acerca da certidão de fl.09 em 10 (dez) dias.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos a comarca de origem com as homenagens do juízo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 915-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente a determinação judicial (fls. 

426/428), impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerida, por 

meio de seu(s) patrono(s) constituído(s), para manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração formulados pela parte autora. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25182 Nr: 1819-92.2007.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMERCIO, 1ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, 

JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO 

DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - 

OAB:4045

MT - 4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192, JULIANA FIUSA FERRARI - OAB:6538, 

SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:10931

 Nos termos da legislação em vigor, mormente a determinação judicial (fls. 

426/428), impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerida, por 

meio de seu(s) patrono(s) constituído(s), para manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração formulados pela parte autora. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 1003-03.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FREDERICO JOSÉ RABELO, 

ARISMAR CECILIA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106, MARCELO D. SANTOS FILHO - OAB:14.083 MT, MÁRCIO 

GLEY DA SILVA - OAB:13.803 MT, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 Vistos em correição,

Acolho o parecer ministerial e, por conseguinte, designo audiencia de 

instrução para o dia 02/10/2018, às 13:30 horas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97551 Nr: 948-76.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARQUES DE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Analisando minuciosamente o feito denoto que apesar de o requerido se 

encontrar recluso na Cadeia Pública deste município, denoto que, apesar 

de intimado (f. 28), o requerido não se fez presente na solenidade em 

questão.

Assim, impossibilitado o andamento da audiência de conciliação face a 

ausência do requerido e, tendo em vista a ausência de justificativa acerca 

da escolta do requerido, o prosseguimento da execução com a penhora e 

demais atos implicaria em cerceamento de defesa.

Diante disso, oficie-se a Cadeia Pública Local para que, no prazo de cinco 

dias, informe o motivo pelo qual não fora realizada a escolta do requerido 

a solenidade em questão, sob pena ds aplicação das medidas cabíveis.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 09/09/2018 , às 

10:00 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80017 Nr: 804-73.2016.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista o teor do termo de audiência de f. 48, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 03/09/2018 , às 10:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24220 Nr: 2115-77.2008.811.0051

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lopes e Vieira Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Albino Jordão Zanete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82607 Nr: 2282-84.2014.811.0051

 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: Francisca Ivonilde Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Borges Gabriel Cosméticos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz antonio pacci junior - 

OAB:235044

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70665 Nr: 3542-07.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma dos Santos Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876/mt, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 – CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77790 Nr: 2694-49.2013.811.0051

 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: Silva & Pegoraro Ltda, Edson Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT, Mariana Cristina Corrêa de Andrade - 

OAB:OAB/MT 15.549-0

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109831 Nr: 2336-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine de Oliveira Trasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sérgio Pollis, Pedro Vanderlei Bataielo 

Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10788-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

executada na pessoa de seu procurador, manifestar-se no prazo de 15 

dias, sobre a penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26726 Nr: 835-37.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/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 o inteiro teor 

da certidão oriunda da carta precatória, juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24389 Nr: 2346-07.2008.811.0051

 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: Bayer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33090 Nr: 3209-89.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Fassícolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

exequente, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre a petição 

do executado.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83139 Nr: 2686-38.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Augusto Adalberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n° 2686-38.2014.811.0051 - 83139

Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 2677-76.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Luciano Denti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 55, § 1º do NCPC, AGUARDE-SE a conclusão das 

diligências determinadas nos autos em apenso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83140 Nr: 2687-23.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Nilton B. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n°. 2687-23.2014.811.0051 - 83140

Declaratória

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido aduzido pelo Requerente para DETERMINAR a citação do 

Requerido Nilton B. Santos. por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25176 Nr: 3123-89.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Valdemiro Gueno, Maria Natalino Grando, 

Umberto João Gueno, Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Vanderlei Luiz Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri, Espólio Valdemiro 

Gueno, Umberto João Gueno, Valnei Luiz Gueno, Maria Natalino Grando, 

Fernanda Cristine Rabelo Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29504 Nr: 3604-18.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bento Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibraim Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 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 o a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74042 Nr: 3029-05.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora e Logistica Santo Antonio 

Ltda-ME, Demercio Luiz Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, Pasquali Parise e Gasparini Junior Advogados - 

OAB:SP/4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

requerente, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a guia de depósito 

judicial de folha 263.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 1105-90.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alailson Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, José Martins - OAB:84.314/SP, Moisés Batista de 

Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15235 Nr: 1164-54.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando ser prescindível o Juízo 

de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82499 Nr: 2192-76.2014.811.0051

 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: Dirlene Fátima de Almeida Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090/MT

 Autos n° 2192-76.2014.811.0051 - 82499

Revisional

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por 

Dirlene Fátima de Almeida Prado, devidamente qualificada, em face de BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, instituição financeira 

igualmente qualificada, na qual, após a citação do Requerido, a 

Requerente desistiu da ação.

Intimado, o Requerido quedou inerte.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais desde já arbitrados em que corresponder a 10% do valor 

atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 17 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82421 Nr: 2129-51.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Genetic Fish Rise Consultoria e 

Assessoria em Piscicultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genetic Fish Rise Consultoria e Assessoria em 

Piscicultura Ltda, Darci Carlos Fornari, Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, Daniela Hoffmann Zambenedetti - OAB:13.461-A, Diego 

Natanael Lopes Arruda - OAB:18787, Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:MT/12.295, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A, Vinicius Diogo 

Schirmer de Paula - OAB:15.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Natanael Lopes 

Arruda - OAB:18787, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:9277/MT

 Autos n° 2129-51.2014.811.0051 – 82421

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Dirceu Pinhatti Mendes, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

declaratória em face de Genetic Fish Rise

 Consultoria e Assessoria em Piscicultura Ltda., pessoa jurídica igualmente 

qualificada, visando à desconstituição de débito e à indenização por 

supostos danos morais.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes.

 Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 17 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36026 Nr: 2566-97.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenilza Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81189 Nr: 1278-12.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFAB, BIFB, LFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90128 Nr: 808-44.2015.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weg-Cestari Redutores e Motor Redutores S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gustavo Vedovelli da 

Silva - OAB:216.838/SP, Felipes Lopes dos Santos - OAB:OAB/SP 

331.338, LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - OAB:210933, 

RAPHAELA ROSSI MARTINS - OAB:322546, Washington Luis de 

Oliveira - OAB:OAB/SP 147.223, Weldri Braga Mestre - 

OAB:335.546/SP
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 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1531-68.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Joaquim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a impugnação 

apresentada pelo executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2666-47.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sonia Regina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n°. 2666-47.2014.811.0051 - 83119

Declaratória

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido aduzido pelo Requerente para DETERMINAR a citação da 

Requerida Sonia Regina de Oliveira por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 2688-08.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Valmaq Industria e 

Comercio de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n°. 2688-08.2014.811.0051 - 83141

Declaratória

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido aduzido pelo Requerente para DETERMINAR a citação da 

Requerida Valmaq Indústria e Comércio de Bebeidas Ltda. por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83117 Nr: 2664-77.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Prima Tintas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 55, § 1º do NCPC, AGUARDE-SE a conclusão das 

diligências determinadas nos autos em apenso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83133 Nr: 2680-31.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Isolde Maria Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691A

 Autos n°. 2680-31.2014.811.0051 - 83133

Declaratória

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido aduzido pelo Requerente para DETERMINAR a citação da 

Requerida Isolde Maria Caetano por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143876 Nr: 2176-83.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mary Teresinha Antoniolli Stange

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/10/2018 às 08h10min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 
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Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141092 Nr: 878-56.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dany José de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/10/2018 às 08h05min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83122 Nr: 2669-02.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mantoani & Mantoani Ltda

 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

 Autos n° 2669-02.2014.811.0051 - 83122

Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83137 Nr: 2684-68.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Jorge Edgar Firmo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA MARIA NEVES 

CANDIDA PAIXAO - OAB:18854/O, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 55, § 1º do NCPC, AGUARDE-SE a conclusão das 

diligências determinadas nos autos em apenso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 2678-61.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Supermercado Belo Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR 8.123, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 55, § 1º do NCPC, AGUARDE-SE a conclusão das 

diligências determinadas nos autos em apenso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83143 Nr: 2690-75.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Franca Silva - 

OAB:24.214/DF, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT

 Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 55, § 1º do NCPC, AGUARDE-SE a conclusão das 

diligências determinadas nos autos em apenso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70639 Nr: 3890-25.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Silva Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNA SILVA CASTRO, Cpf: 

55934455168, 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: 16/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de EDNA SILVA CASTRO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Parc.desconto 70% 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 278 de 657



multa/juros - IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 18630/2007, 17186/2008, 9544/2008, 14538/2009 (MAIS 11 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.710,94

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117453 Nr: 6082-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83308 Nr: 2812-88.2014.811.0051

 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: Evanir Gregório Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:OAB/MT 16.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora acerca do Ofício - COREJ/IT - 

0164500 e 0164500, afim de requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11785 Nr: 1296-48.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ozório Madaleno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora acerca do Ofício - COREJ/IT - 

0164502, afim de requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17518 Nr: 3404-16.2006.811.0051

 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: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Riquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerente para comprovar a 

distribuição da carta precatória retirada nesta Secretaria em 04/11/2016, 

com finalidade inquirição do Srº João Antonio do Rego Medeiros na 

Comarca de Bom Jesus m- GO. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10500 Nr: 48-47.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3.958/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora acerca do Ofício - COREJ/IT - 

0164499, afim de requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98865 Nr: 3693-31.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lourenço Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Terence Romero R. G. 

Dias - OAB:9.381/MS, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770/MT, Ivo 

Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, Mayana Pereira 

Soares - OAB:17.092 MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89407 Nr: 610-07.2015.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Dielton Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15149 Nr: 1066-69.2006.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Onéscimo Prati, Yara Alecrim 

Andrade Prati, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Giovani Bianchi - OAB:6641/MT, 

Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT, Márcia Niederle - 

OAB:10458/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 
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NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88677 Nr: 364-11.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos 

do TJMT e, nada sendo requerido no prazo de cinco dias, os autos serão 

encaminhados para arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86397 Nr: 4267-88.2014.811.0051

 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: Eliene Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA STEINKE - 

OAB:17840/O

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 Hora: 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde -MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PALM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/08/2018 Hora: 14:40 , na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-80.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VANESA LAVARDA RITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010459-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA CHAVES JUNIOR (EXECUTADO)

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Cumprimento de sentença Decisão. Vistos etc. Considerando o decurso 

de tempo desde o último bloqueio, bem como considerando que não houve 

o pagamento do débito, DEFIRO o pedido de ID 11450270 e na forma 

estabelecida pelo art. 655-A do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line do valor postulado (R$ 

19.401,83), tomando por base o CPF da parte requerida (PEREIRA 

CHAVES JUNIOR EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 04.768.745/001-56 e 

SEBASTIÃO PEREIRA CHAVES JUNIOR, inscrito no CPF nº 

892.348.711-20). Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE o devedor 

para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. 

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, sob pena de extinção do feito, salientando que 

DEVERÁ o Exequente diligenciar OUTRAS formas para satisfação do 

débito, conforme previsto na Lei 9.099/95 e no CPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000298-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000298-43.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o 

pagamento realizado pela Executada, requerendo o que entender de 

direito. Após, com a resposta, retornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO AYRES DA SILVA (REQUERIDO)

MICHELLE PATRICIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico que o endereço fornecido pelo advogado da promovente 

encontra-se incompleto porque não possui o número da casa. Assim, para 

evitar que a citação retorne por insuficiencia de endereço, impulsiono o 

feito a fim de intimá-lo para que forneça o endereço atualizado e completo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARIEL MARLLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/08/2018 Hora: 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/08/2018 Hora: 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 ás 09h40min,na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde -MT.Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 Hora: 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 Hora: 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CERTIDÃO Certifico que, no 

movimento 11778585,foi juntada correspondência devolvida, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, indicar o endereço da executada, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. CAMPO VERDE, 17 de 

julho de 2018. ODAILZA COELHO DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-53.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LENIR SIMOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CASOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010315-53.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Consigna-se, 

inicialmente, que os prazos contra o revel correrão independentemente de 

nova intimação do ato decisório, nos termos do artigo 322 do CPC. 

Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 3.776.73 (três mil, 

setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), conforme 

cálculo em anexo, nas contas existentes da parte Executada – CPF: 

450.535.880-15. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(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 5 (cinco) dias (854, 

§3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 
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que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAWID JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 Hora: 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 Hora: 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/09/2018 Hora: 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/09/2018 Hora: 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARLETE BONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000040-96.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, observa-se que a parte Executada efetuou o pagamento no 

valor de R$965,34 (novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos) – ID 12868747, correspondente aos 30% do parcelamento do 

debito proposto pela Executada (ID 11798757), bem como o valor da 

primeira parcela (ID. 13911572). O Exequente, por meio da petição de ID 

12876393, pede o levantamento dos valores depositados. Desta forma, 

efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 1286747), em 

favor da parte Exequente, em conta indicada por ele, nos termos da 

petição de ID 11798757. Após, considerando que não houve o pagamento 

das demais parcelas, INTIME-SE a Executada para retornem o pagamento 

das parcelas seguintes, sob pena de outras medidas constritivas. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001054-18.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 
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concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar a existência e 

a regularidades da prestação de serviços contratados. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente, notadamente, os protocolos de atendimento de nºs. 

2 0 1 7 0 2 0 2 0 0 0 1 3 9 ,  2 0 1 7 8 1 0 7 3 0 1 2 9 4 ,  2 0 1 8 6 7 1 6 0 4 2 4 8  e 

201880105640176. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento parcial do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso tiver que 

aguardar até o final do processo para ver sua pretensão satisfeita, e ter o 

seu nome incluído em órgãos de restrição ao crédito por dívida, à priori, 

indevida. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente afirma que em meados de 

maio de 2017 contratou com a requerida os serviços de telefonia fixa 

sendo ilimitado para qualquer telefone fixo dentro e fora do Estado e 

internet 15 de mega, Plano OI VELOX, pelo valor mensal de R$175,73 

(cento e sete e cinco reais e setenta e três centavos), sendo que colocou 

o pagamento na forma de débito automático junto a sua conta no Banco 

Bradesco. Aduz que os valores pagos pelo plano era divido por serviços 

ofertado, sendo R$ 94,56 (noventa e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos) referente ao Oi Fixo, R$ 69,89 (sessenta e nove reais e oitenta 

e nove centavos) referente ao Oi Velox e R$ 34,30 (trinta e quatro reais e 

trinta centavos) referente aos excedentes, outros serviços e taxas. 

Afirma que após a instalação os serviços funcionaram normalmente 

apenas no primeiro dia e no dia seguinte o Autor verificou que a linha 

telefônica estava muda e a internet não estava funcionando, diante do 

ocorrido entrou em contato com a Requerida pelo canal de atendimento 

10314 solicitando a reparação das irregularidades. Todavia, um assistente 

técnico da Requerida compareceu em sua residência e constatou que não 

havia porta de saída para transmissão de sinal, mas informou que seria 

normalizada a situação em 15 dias. Contudo até a presente data a 

irregularidade não foi resolvida, mesmo após varias ligações efetuadas 

pelo Autor junto a Empresa Ré, gerando os protocolos de nºs 

20170202000139, 20178107301294, 2018671604248 e 201880105640176 

Alega, ainda, que insatisfeito com a indisponibilidade dos serviços 

adquiridos o Autor, foi até o Banco no mês de fevereiro/2018 e solicitou a 

retirada do pagamento da fatura por meio de débito automático, e que por 

inobservância do Banco ainda houve o débito do mês de março/2018. 

Posteriormente entrou em contato com a Empresa OI e requereu o 

cancelamento dos serviços, passados dois meses foi surpreendido com 

SMS e faturas informando que havia débitos pendentes no valor de R$ 

351,33 referentes aos meses de fevereiro/2018 e abril/2018, após 

recebeu uma notificação que seu nome seria incluído nos órgão de 

restrição ao crédito. Diante da situação ora narrada, a Requerente pugna 

pelo deferimento de tutela de urgência para que a Requerida proceda a 

exclusão do débito no valor de R$ 351,33 e exclua o nome do autor dos 

órgãos de restrição ao crédito. Para comprovação de suas alegações a 

Requerente trouxe aos autos os documentos de ID 14107605. Logo, 

entendo verissímeis as alegações da Autora, merecendo acolhimento o 

pleito liminar parcialmente no tocante a exclusão do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo que vista que o autor juntou aos autos 

comprovantes de pagamento do plano em sua conta bancária – ID 

14107605. Quanto ao pleito de exclusão do débito no valor de R$ 351,33, 

entendo que cuida-se de matéria exclusivamente de mérito, o que não se 

mostra recomendável nessa fase inicial, sem que seja possibilitado o 

contraditório á promovida, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Por fim, advirto que o direito 

que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante, para determinar que a Requerida proceda a RETIRADA do 

nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior decisão 

desse juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de 

reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 
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veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 16 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000193-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE CASTRO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000193-03.2016.8.11.0051 Despacho. Indefiro o pedido 

formulado pela Executada de extinção do presente feito em razão da 

novação do crédito devido ao Exequente, uma vez que na decisão 

lançada no ID 12359342, esta magistrada esclareceu que o crédito 

guerreado nestes autos teve fato gerador posterior ao processamento da 

recuperação judicial, posto que o trânsito em julgado do recurso inominado 

que declarou o crédito do Exequente deu-se em 07.03.2018. Desta forma, 

merece acolhimento pedido de penhora on line, formulado pelo Exequente 

na petição de ID 12736230. Assim, nos termos do art. 854, do Código de 

Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de 

R$18.374,46 (dezoito mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), conforme cálculo anexo, nas contas existentes da 

Executada – CNPJ: 76.535.764/0001-43. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(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 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011212-18.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KLARIANE RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte exequente KLARIANE RAMOS DE SOUZA 

requer seja efetuado o bloqueio da quantia de R$ 48.181,32, via Bacen 

Jud, referente ao remanescente da condenação, notadamente pela 

implicação da multa diária, e pela diferença da fatura com o real valor 

contratado. A parte executada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA se insurge 

quanto ao valor cobrado, assercionando, em suma, que já realizou o 

pagamento da condenação (ID 8073641) Decido. A controvérsia entre as 

partes cinge-se, em suma, em relação à multa cominatória pelo 

descumprimento da obrigação principal estabelecida em sentença, assim 

como pela desproporção dos valores emitidos na sua fatura e o realmente 

devido. Ocorre que, ainda que tenha sido cumprida a obrigação principal – 

referente ao dano moral (ID 7225967) -, ficou pendente o cumprimento da 

obrigação de fazer, concernente ao restabelecimento do serviço e 

substituição do aparelho da parte autora e readequação das faturas, sob 

pena de multa diária em R$ 100,00. Nessa trilha, ressai dos autos que a 

decisão que concedeu a decisão liminar – no dia 29.10.2015, ID 1308275 – 

fixou o prazo de 05 dias para o cumprimento. Contudo, a parte exequente 

comprovou que a troca do aparelho ocorreu após 244 dias da intimação 

da parte executada – no dia 27.07.2016, ID 1631719/1631722 -, 

descumprimento, portanto, a decisão exarada nos autos. A par disso, a 

parte exequente postula a aplicação da multa diária pelo descumprimento 

da decisão liminar, também, em relação a não readequação da fatura nos 

termos do contrato, ou seja, no valor de R$ 321,90 mensais, uma vez que 

a parte executada continua a emitir faturas em valores superiores. 

Portanto, em resumo, além da multa-diária referente ao descumprimento 

pela substituição do aparelho, a parte exequente pugna pela multa-diária 

pelo descumprimento da obrigação de emissão de fatura no valor 

contratado – o que restou comprovado por meio das faturas anexadas 

nos autos, resultando em 429 dias. De outro lado, a parte executada 

deixou de comprovar o contrário, já que não trouxe qualquer prova 

confirmando que o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu dentro do 

prazo estipulado, ou, até mesmo, antes da data informada pela parte 

Exequente, se limitando em afirmar que houve o cumprimento da 

condenação imposta na sentença. Portanto, torna evidente o direito da 

parte exequente ao recebimento da multa cominatória, na forma acima 

descrita. Por guardar similitude com o assunto, trago a baila a seguinte 

ementa: RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. 

COBRANÇA DE DÍVIDA POSTERIORMENTE AO ACORDO. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU DO 

QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. MANTIDA A MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00, 

LIMITADA A 20 DIAS, QUE IMPORTOU EM R$ 2.000,00, PELO 

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007100118 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Data de Julgamento: 26/09/2017, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2017) É cediço que as 

astreintes são, por definição, medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o 

devedor ao cumprimento de uma determinação judicial imposta em seu 

desfavor. Explica Luiz Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é 

coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo 

caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, 

destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa 

coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. No 

caso versado, a parte Exequente apresenta cálculo em que a multa 

alcançou a quantia de R$ 48.181,32 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e 

um reais e trinta e dois centavos) – ID 6783594. In casu, a fixação de 

Astreintes não se configura ilegal, visto que abarcada pela legislação 

pátria, no art. 537 e seus parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se 

desarrazoada a aplicação e quaisquer outras diligencias, como as 

previstas no §5° do art. 84 do CDC, as quais são meramente 
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exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, verifica-se, desde logo, 

que a multa restou fixada em valor excessivo, o que enseja a sua 

redução. Isso porque o valor da multa não pode acarretar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser 

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O 

enriquecimento sem causa é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, 

conforme se observa do artigo 884, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 

884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários”. Predito artigo veda o enriquecimento sem causa, ou 

seja, o aumento patrimonial sem causa legítima, sem fundamento jurídico, 

desnaturando uma das funções precípuas do direito, que é manter o 

equilíbrio social, como fenômeno de adequação social. Outro fator 

importante que deve ser levado em conta para fixação da multa é o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que tem como escopo 

evitar arbítrios e/ou situações desconformes com a lógica jurídica, 

gerando extrema desvantagem à outra parte. Para o eminente 

constitucionalista Marcelo Novelino: “O postulado da proporcionalidade 

exige a observância de três requisitos: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A adequação entre meios e fins 

impõe que as medidas adotadas, para serem consideradas proporcionais, 

sejam aptas para se alcançarem os objetivos almejados. A necessidade 

(exigibilidade ou princípio da menor ingerência possível) exige que o meio 

utilizado para atingir um determinado fim seja o menos oneroso possível. 

(...) A proporcionalidade em sentido estrito está vinculada à verificação do 

custo-benefício da medida, aferida por meio de uma ponderação entre os 

danos causados e os resultados a serem obtidos. (...) O postulado da 

razoabilidade pode ser utilizado como: I) dever de equidade; II) dever de 

congruência, impondo a harmonização das normas com suas condições 

externas de aplicação (...); III) dever de equivalência, exigindo que a 

medida adotada seja equivalente ao critério que a dimensiona”. (Direito 

Constitucional. 4º edição. Editora Método: 2010, p.182/184). O crédito 

resultante das Astreintes não integra a lide propriamente dita e está, 

portanto, sujeito à verificação de circunstâncias dinâmicas e 

supervenientes, levando-se em conta sua adequação, finalidade, 

insuficiência ou mesmo excesso. Assim, dentro desse contexto, pode e 

deve a multa ser alterada a qualquer tempo pelo Magistrado, seja elevando 

seu valor e/ou reduzindo, de acordo com as circunstâncias fáticas, devido 

seu caráter intimidatório. Sendo assim, por ser um instituto independente 

da relação jurídica principal, não há que se falar em preclusão, devido ao 

trânsito em julgado da decisão que a fixou, podendo, nesta fase 

processual, operar sua redução. Aliás, reitera-se que o §1°, inciso I, do 

artigo 537 do NCPC, é expresso neste sentido: “§ 1o O juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 

vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 

excessiva.”. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem 

entendimento consolidado no sentido da possibilidade de alterar o valor da 

multa cominatória imposta, podendo o Juiz, analisando o caso concreto e 

com base na razoabilidade e proporcionalidade, diminuir o valor fixado 

para evitar o enriquecimento sem justa causa. Veja neste sentido os 

seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido 

por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 

282 e 356 da Súmula do STF). 2. A jurisprudência desta Corte entende que 

a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser 

revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até 

mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, 

quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da 

razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar 

enriquecimento indevido. 3. Inviável a análise do recurso especial quando 

dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 

787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016) “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL. MULTA DO ARTIGO 461 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MODIFICAÇÃO. 1. A teor da regra 

constante do artigo 461 do CPC, pode o magistrado alterar, até mesmo de 

ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou 

excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se 

aplicando a preclusão. Precedentes. Incide a Súmula 83 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 2. A apreciação dos critérios adotados para a 

cominação da multa, ou para a modificação de seu valor, impõe o reexame 

de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável em 

recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória, 

a jurisprudência do STJ permite o afastamento daquele óbice para 

possibilitar a revisão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ, AgRg no AREsp 322.829/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) 

Nessa toada, entendo razoável a redução do quantum alcançado pela 

multa diária para o limite máximo estabelecido pela Lei dos Juizados 

Especiais, de 40 salários mínimos, equivalentes a R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil cento e sessenta reais). Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, REJEITO a impugnação manejada pela parte executada. Entretanto, 

de ofício, REDUZO o valor da multa cominatória para a quantia de R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), evitando, com isso, o 

enriquecimento sem justa causa do Exequente, respeitando o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de ID 

6783594 e na forma estabelecida pelo art. 655-A do CPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ, procedo ao bloqueio on-line da 

quantia de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), tomando 

por base o CNPJ da parte requerida (CNPJ: 72.820.822/0027-69). Em caso 

de bloqueio de valores, INTIME-SE o devedor para que, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Infrutífera a providência, 

INTIME-SE a Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde, 17 de julho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-82.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010283-82.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO que 

sejam encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br, os seguintes documentos: sentença, o título 

que deu origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal. Retornando o cálculo, 

expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente 

pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º 

e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010171-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010171-79.2016.8.11.0051 Execução de Honorários - Título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 285 de 657



Judicial Decisão. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 13, § 1º, da 

Lei 12.153/2009 combinado com o art. 854, do Código de Processo Civil, o 

que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nas contas existentes do Executado, Estado de Mato Grosso - 

CNPJ: 03.507.415/0005-78. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 

na pessoa de seu Procurador, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010357-05.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010357-05.2016.8.11.0051 Execução de Honorários - Título 

Judicial Decisão. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 13, § 1º, da 

Lei 12.153/2009 combinado com o art. 854, do Código de Processo Civil, o 

que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 5.843,04 (cinco mil e 

oitocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), nas contas 

existentes do Executado, Estado de Mato Grosso - CNPJ: 

03.507.415/0005-78. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na 

pessoa de seu Procurador, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SIQUEIRA DO BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000306-54.2016.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Tendo em vista que a parte Executada, embora tenha sido 

devidamente intimada, deixou de manifestar nos autos, DEFIRO o pedido 

aduzido pela parte Exequente na petição de ID 10996181. Assim, 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e remoção, a ser 

cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, no endereço da parte Executada, até 

a satisfação do crédito exequendo. Ressalto que a parte Exequente 

poderá acompanhar a diligência. Desde já, NOMEIO a parte Exequente 

como fiel depositário dos bens. Realizada a penhora e remoção, 

imediatamente realize-se avaliação dos bens penhorados e DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, intimando-se as Partes. Na referida audiência, as 

Partes deverão ser indagadas quanto à avaliação, sendo que a parte 

Executada deverá se manifestar se deseja pagar a dívida com os bens 

penhorados, e, a parte Exequente, se aceita receber o bem como 

pagamento do débito. No mesmo ato, a parte Executada deverá ser 

indagada acerca de seu interesse no parcelamento da dívida, oferecendo 

sinal de 30% e o restante em até seis vezes mensais, atualizado pelo INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 745-A do CPC), 

indagando-as acerca das outras formas de composição amigável da lide, 

na forma do art. 53, § 2º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 17 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-27.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010276-27.2014.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Considerando o 

decurso de tempo desde o último bloqueio, bem como considerando que 

não houve o pagamento do débito, DEFIRO o pedido formulado pelo 

Exequente por meio da petição de ID 10972088 e na forma estabelecida 

pelos arts. 835, inc. I e 854, do Código de Processo Civil, proceda-se ao 

bloqueio on-line do valor R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

oitenta reais, tomando por base o CNPJ da parte executada, qual seja: 

72.820.822/0027-69. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(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 5 (cinco) 

dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que 

deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010227-20.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOGOS AUTO ESCOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010227-20.2013.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido aduzido pela parte exequente, por meio da petição de ID 11633103, 

para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da parte Executada. Em sendo o caso, DETERMINO, 

desde logo, a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de 

circulação, nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositário. 

Diante da restrição do veículo VW/Novo GOL 1.0, conforme extrato, 

CABERÁ ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados, no prazo de 15(quinze) dias. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem 

sobre o laudo correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE 

a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 48 

horas, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010856-23.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELEI ALVES RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)
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EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010856-23.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente, por meio da petição de ID 9524830, pede pela extinção da 

ação em razão da quitação do débito pelos devedores. É o relato. 

Fundamento e Decido. Em que pese o pedido de desistência manifestado 

pelo Exequente, havendo quitação do débito, impõe-se a extinção nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Assim, dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-76.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIL GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011040-76.2015.811.0051 Título judicial Sentença. Vistos etc. A 

parte Executada BANCO BRADESCO realizou o pagamento voluntário do 

débito (ID 9856060). A parte Exequente, apesar de intimada, não se 

manifestou sobre o depósito realizado, porém requereu a penhora on line 

de valores. Vieram os autos conclusos. Decido. Considerando que houve 

o pagamento integral do débito, aliado ao silêncio da parte Exequente 

quanto ao valor depositado, entendo como quitado o débito e INDEFIRO o 

pedido de ID 10853811. No mais,dispõe o art. 794, inciso I, do CPC: “Art. 

794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação.” 

Ex positis, diante do pagamento integral do débito, com supedâneo no 

dispositivo supra, combinado com o art. 795, também do CPC, julgo, por 

sentença, extinta a presente execução. Por consequência, DETERMINO o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 9856060) em favor da 

parte exequente, em conta informada por ela. Sem custas ou honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-69.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010517-69.2012.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS ANTES DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possui fato gerador anterior ao processamento 

da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o 

entendimento de que após a aprovação do plano de recuperação judicial 

pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo 

competente, o que já foi realizado, deverão ser extintas as execuções 

individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na 

forma do PRJ aprovado. A par disso, 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. “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 8/06/2015) “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 dito, não há outro 

caminho senão a extinção deste feito, em razão da novação do crédito 

objeto desta demanda, o qual já deverá ser listado no quadro Geral de 

Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido 

feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO desse feito, na forma acima mencionada. Havendo penhora 

nos autos, torno-a sem efeito, devendo ser expedido alvará de 

levantamento m em favor da Executada. Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito [1] Disponível para 

consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53803 Nr: 558-43.2016.811.0029

 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): UESMELO DE MELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 558-43.2016.811.0029 código 53803

 ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 287 de 657



PARTE RÉQUERIDA: UESMELO DE MELO FERNANDES

INTIMANDO: Réu(s): Uesmelo de Melo Fernandes, Cpf: 04603775156, Rg: 

2264786-4 SSP MT Filiação: Luiz Fernandes e Analia Barbosa de Melo 

Fernandes, data de nascimento: 11/02/1997, brasileiro(a), natural de 

Canarana-MT, solteiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU UESMELO DE MELO 

FERNANDES, ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE COMPAREÇA NA 

COORDENADORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE CANARANA, A FIM DE 

RETIRAR OS CELULARS APREENDIDOS.

DESPACHO: Autos nº. 558-43.2016.811.0029 (53803) Vistos, etc. Tendo 

em vista a certidão de fls. 101, INTIME-SE o Acusado, pela via editalícia, 

com prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 392, § 1º, última 

parte, do Código de Processo Penal. Consigno que o prazo para apelação 

correrá após o término do fixado edital, nos termos do artigo 392, § 2º, do 

Código de Processo Penal. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 26 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes 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, Raquel Marjane do 

Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

Canarana - MT, 13 de julho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 717-15.2018.811.0029

 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: RAIMUNDA ROSA MILOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o requerente, embora intimado, não se 

manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51252 Nr: 2376-64.2015.811.0029

 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: CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:OAB/SP 174.404, LAERTE ANGELO - OAB:297796, TATIANA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 201.849

 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 EDUARDO TADEU GONÇALES, TATIANA 

TEIXEIRA e LAERTE ANGELO, 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 o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 1502-74.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERMINO BRANCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Glauber Costa Pontes - 

OAB:GO 18772, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, WALQUIRES 

TIBÚRCIO DE FARIA - OAB:OAB/GO 2.355

 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, 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, compareci aFazenda Marimbondo em 30/6/2018 

às 8h50, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de 

Gilberto Firmino Branco, não localizaei-o, sendo informado pelo empregado 

Romário, que o mesmo encontra-se em viagem e não sabe quando 

retornará, devolvo o presente para que seja pago nova diligencia para 

cita-lo. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado 

à secretaria."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 1861-29.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBA, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66363 Nr: 1054-04.2018.811.0029

 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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERO ROQUE CANCIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que 

seja intimada a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o patrono da 

mesma, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 1623-05.2018.811.0029

 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: EVA FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:OAB/GO 25292, 

MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67191 Nr: 1622-20.2018.811.0029

 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: EVA FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:OAB/GO 25292, 

MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67116 Nr: 1571-09.2018.811.0029

 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: TERESINHA MARIA SCHELSKI

 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 do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67115 Nr: 1570-24.2018.811.0029

 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: VALDO SCHELSKI

 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 do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 3049-86.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTOGRAÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT- 17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Herique Coqueiro 

Danin - OAB:19.931 - A, Armando Alves Feitosa - OAB:41.132/GO, 

Euripedes Alves Feitosa - OAB:OAB -8.314, GUSTAVO MUNIZ 

FEITOSA - OAB:31342, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 501-11.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 280, impulsiono os autos a fim de intimar 

o exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43460 Nr: 2376-35.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Carlos Backes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DALLPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerida para que compareça nesta secretaria, no prazo 

de 10 (dez) dias, para retirar os documentos originais que instruíram o 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41626 Nr: 437-20.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, Joao Conceição Neves - OAB:MT 14.897, WELDER 

CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0, Weliton Marcos R. de 

Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerida para que se manifeste acerca da proposta de 

honorários apresentada às fls. 391/393 dos autos, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 2011-73.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO RUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: "Certifico que, 

em cumprimento ao MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO, 

em que é PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, compareci ao endereço 

mencionado, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER O 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO em nome de: Alexsandro Ruchert, 

em virtude de não ser localizada no referido endereço nem a pessoa de 

Alexsandro e nem o veículo Strada Cabine Estendida, fui informada pela 

nova inquilina que desconhece a pessoa de Alexsandro Ruchert. Nestes 

termos, devolvo o mandado à secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54400 Nr: 936-96.2016.811.0029

 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: MULLER AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT-13245-A

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 126/186 foi 

protocolizada em 10/07/2018. Assim, nos termos do Provimento 
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056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36238 Nr: 1963-42.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Pois bem. No tocante ao termo inicial dos juros de mora 

apresentou a exequente data errada, vez que conforme a sentença de fl. 

60/61-v, a data inicial para incidência da correção monetária seria a partir 

da citação que ocorrera em 16/12/2010 (fl. 22-v) e não da propositura da 

ação (11/2010), como constou no cálculo elaborado a fls. 165/166. Deste 

modo, assiste razão à autarquia impugnante.CONCLUSÃODeste modo, 

DEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, motivo 

pelo qual HOMOLOGO o cálculo de fls. 173/173-v.Além do mais 

DETERMINO a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado, para a realização 

do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:I – R$ 22.328,05 (vinte 

e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinco centavos), em benefício de 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (art. 535, § 3º, II, do NCPC); eII – R$ 

1.797,51 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e um 

centavos), em benefício do advogado (art. 535, § 3º, II, do NCPC).O 

pagamento se dará no prazo máximo de 02 (dois) meses mediante 

depósito junto a Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio 

da emissão da respectiva guia de RPV.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 3028-67.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilna Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o di28/08/2018, às 17h30min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“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”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52831 Nr: 2555-18.2012.811.0024

 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: Bonifácio Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para dia 09/10/2018, às 17h30min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“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”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64678 Nr: 701-18.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Oliveira Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o a 28/08/2018, às 17h00min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“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”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 1901-36.2009.811.0024

 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: Jacline dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para dia 02/10/2018, às 17h30min 

(Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“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”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 59939 Nr: 1109-43.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Eduardo Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 117, no que se refere à guia 

226828-0 OFICIE-SE à 2ª Vara para que vincule-a ao processo 

correspondente, já que o feito está arquivado, para as providências 

cabíveis. No que tange à guia 212072-0, considerando que não possui 

nome e não há pessoa a quem devolver, declaro desde já o perdimento da 

importância depositada, em favor da APAE de Chapada dos 

Guimarães-MT. Expeça-se a guia de levantamento em favor da entidade.
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Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36216 Nr: 1717-46.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de demanda ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte autora nos autos pela extinção da presente demanda, 

por ter perdido o contato com o requerente.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré não se opõe ao 

pedido de extinção.

Dessa forma, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida de 

rigor, razão qual qual julgo extinta a presente demanda, o que faço com 

fundamento no art. 485, III, do Código Processual Civil.

Sem custas e honorários em razão da gratuidade deferida na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 5900-16.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helge Karen Hammstein Piper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99456 Nr: 5526-97.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99372 Nr: 5477-56.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina das Graças Moura Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99473 Nr: 5537-29.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMORESIO DE ASSUNÇÃO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100168 Nr: 5904-53.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozelita Lopes de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.
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 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99416 Nr: 5503-54.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA DA GLÓRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

incidente de resolução de demandadas repetitivas (n° 85560/2016) no qual 

se busca a uniformização da jurisprudência acerca da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento das causas 

relacionadas à cobrança de diferenças salariais decorrentes de URV.

 Dessa maneira, em cumprimento às determinações proferidas no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 85560/2016, está 

suspenso o curso do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, até o 

julgamento do referido incidente, conforme decisão proferida naqueles 

autos em 20.7.2017.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69978 Nr: 380-46.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Ferreira dos Santos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Markleine Bezerra - 

OAB:3637

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

HONDA S/A em desfavor de LÍDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO, 

pelos motivos declinados na inicial.

 A liminar foi deferida em 24.2.2015, tendo sido cumprida na data de 

17.11.2016.

Posteriormente, a parte autora apresentou contestação, postulando a 

improcedência da demanda. Réplica em 7.2.2017.

Em petição datada de 29.3.2017, manifestou a autora pela homologação do 

reconhecimento do pedido pela parte autora, a qual, não obstante tenha 

sido intimada a manifestar acerca do referido pedido, restou inerte (fls. 

300).

 É o relatório.

 Decido.

 Diante da inércia do requerido em manifestar acerca do pedido de 

homologação do reconhecimento do pedido, a referida homologação se 

impõe, conforme fora inclusive advertido.

 Ademais, convém destacar que, pelas petições apresentadas pelo 

requerido, inclusive em sede de contestação, denota-se ter ele 

reconhecido o atraso no pagamento de algumas parcelas do contrato de 

financiamento, o que, é certo, deu ensejo à presente demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

veiculado na ação, por consequência, julgo extinto com resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC/2015.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça, benefício que lhes defiro neste ato, nos termos do artigo 98, § 3°, 

do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68018 Nr: 3269-07.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDCF, LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista a apresentação de acordo entabulado entre as partes 

pela exequente, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 808-23.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Luiz Bezerra Ito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - OAB:PR 

25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, mais especificamente a cópia atualizada da matrícula 

do imóvel cuja penhora foi solicitada, constata-se que o referido bem não 

pertence ao executado desde o ano de 2007.

Assim sendo, não há que se falar em leilão judicial devendo ser 

determinada a devolução da presente missiva em face da impossibilidade 

de cumprimento da sua finalidade.

Conclusão.

Diante do exposto, determino a devolução da deprecata, procedendo às 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91943 Nr: 1933-60.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA, 

RENATO ALVES DE FREITAS, Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, Rafael Piva Battlaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BBM S.A, Ravenala S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Leopardi R. G. 

Marianno - OAB:OAB/SP 310.592, Fabrício Rocha - OAB:OAB/SP 

206.338, Hélio Moretzsohn C. Júnior - OAB:OAB/SP 358.087, Ricardo 

de Abreu Bianchi - OAB:OAB/SP 345.150

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da parte requerente pela imprensa, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à Contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103341 Nr: 1170-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Avelino de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Roupas da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 28 de agosto de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103834 Nr: 1382-46.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o advogado da parte requerente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação juntada 

aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA OAB - 695.076.431-68 

(REPRESENTANTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (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 1000544-23.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANK 

IMOVEIS LTDA - ME REPRESENTANTE: FRANKSNELIO NASCIMENTO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas juntar o 

comprovante de pagamento do preparo recursal. 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: 8010337-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JONY BENITH VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ENSINO SUPERIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010337-95.2016.8.11.0024 REQUERENTE: WILLIAN JONY 

BENITH VIEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ENSINO 

SUPERIOR 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: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000044-20.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANE 

PINHEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: VIVO 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: 1000143-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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 1000143-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCILENE 

DIAS NEVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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: 1000033-88.2018.8.11.0024

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 S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 1000033-88.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEY 

GRIMALDO DE LIMA ANGELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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: 1000695-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-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 1000695-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADAIR OVIDIO 

DE MIRANDA MORAES 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: 1000059-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 1000059-86.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCAS 

LORRAN 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA UEMURA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente, da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 09/08/2018 às 15h:15min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 17 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 17 de julho de 2018 - Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21418 Nr: 2040-22.2008.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ 

GONÇALVES MELADO, para devolução dos autos nº 

2040-22.2008.811.0024, Protocolo 21418, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GENAINA ALVES BERTO (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 1000748-67.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MAGDA GENAINA ALVES 

BERTO 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 
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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: 1000741-75.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MELLO DE CAMPOS (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 1000741-75.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO DE MELLO DE 

CAMPOS 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-31.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (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 8010393-31.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ALBERTO ALVES 

JUVENAL 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 juntou 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: 1000454-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARMO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000454-15.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NELSON CARMO DA CRUZ 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 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. Intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões. Com ou sem resposta das contrarrazões, 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: 1000189-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/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 1000189-13.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CLOTEL 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). 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: 1000759-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS (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 1000759-96.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VIVELAINE DA SILVA 

RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo os recursos 

interpostos, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

O recorrente Energisa apresentou o preparo recursal e à recorrente 

Vivelaine defiro a gratuidade. 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: 1000758-14.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000758-14.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SONIA MARIA DA SILVA 

COSTA 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: 8010492-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

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 8010492-35.2015.8.11.0024 REQUERENTE: HOTEL SAO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 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. 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: 8010067-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010067-71.2016.8.11.0024. REQUERENTE: HOTEL SAO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 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. 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: 1000757-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEMES VIEIRA (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 1000757-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SIMONE LEMES VIEIRA 

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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA 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 1000752-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIANA OLIVEIRA 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 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: 1000756-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOREIRA DE SOUZA (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 1000756-44.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SIMONE MOREIRA DE 

SOUZA 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
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Processo Número: 1000734-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTANA (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 1000734-83.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CRISTIANE SANTANA 

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: 1000048-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

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 1000048-57.2018.8.11.0024 REQUERENTE: CRISTIANA BENEDITA 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 juntou 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: 1000047-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BRIGIDA DA SILVA SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

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 1000047-72.2018.8.11.0024 REQUERENTE: TEREZINHA BRIGIDA DA 

SILVA SGUAREZI 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 juntou 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: 1000027-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENEDITA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000027-81.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE BENEDITA 

RODRIGUES 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 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: 1000101-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(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 1000101-38.2018.8.11.0024 REQUERENTE: EDNA MACHADO 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 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: 1000762-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARQUES BASTOS (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 1000762-51.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ZENAIDE MARQUES 

BASTOS 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 
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apresentou o preparo recursal. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Ainda, o recorrido apresentou, tempestivamente, recurso 

adesivo e o recorrente juntou as contrarrazões. 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: 1000033-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-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)

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 1000033-25.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANKSNELIO 

NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. 

Analisando o processo, observo que não houve o recolhimento de 

preparo. 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: 1000428-51.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOQUEADORES CARCELL COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT0017483A 

(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 1000428-51.2016.8.11.0024 REQUERENTE: RAFAEL ALVES DE LARA 

REQUERIDO: BLOQUEADORES CARCELL COMERCIAL LTDA - ME Vistos 

etc. Analisando o processo, observo que não houve recolhimento de 

preparo, tampouco comprovou a hipossuficiência. 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: 1000057-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

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 1000057-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL PARTICIPACOES S.A., 

CLARO 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. Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido não 

o fez. Com ou sem resposta das contrarrazões, 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: 8010246-44.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (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 8010246-44.2012.8.11.0024 REQUERENTE: MISAEL CARLOS FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA 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 apesar de intimado, o 

recorrido não juntou suas contrarrazões. 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: 8010209-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REI DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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 8010209-12.2015.8.11.0024 REQUERENTE: PATRICIA REI DE CASTRO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 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 
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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: 8010181-44.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA SOARES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (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 8010181-44.2015.8.11.0024 REQUERENTE: LUANA CRISTINA SOARES 

REGO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 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: 1000082-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

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 1000082-32.2018.8.11.0024 REQUERENTE: RAFAELA DOS SANTOS 

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. 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: 1000071-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 1000071-03.2018.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITA VIEIRA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 apesar 

de intimado, o recorrido não juntou suas contrarrazões. 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: 1000522-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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 1000522-62.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE 

ALMEIDA GOIS REQUERIDO: OI 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 apesar de 

intimado, o recorrido não juntou suas contrarrazões. 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: 1000308-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEISLA PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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 1000308-71.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DEISLA PEREIRA 

CARVALHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000363-22.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIA MIRANDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 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: 1000735-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ALVES BONFIM (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 1000735-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDNALDO ALVES BONFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto pela Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., 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. Ademais, deixo de receber o Recurso 

Inominado interposto pelo demandante, eis que intempestivo (ID 

12654037). 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(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 1000513-37.2016.8.11.0024 KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA no montante de R$ 

5.399,62, no CNPJ/CPF de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros, 

sob o nº 33.041.260/1130-15. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, 

na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 62/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 Considerando: a lei n. 8.709 de 18 de setembro de 2007 anexo V, alterado 

pela lei 9.319 de 24/02/2010, Institui o Sistema de Desenvolvimento de 

Carreira e Remuneração (SDCR), dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso a autorizar os cargos de Assessores de Gabinete 

I e II.

 RESOLVE:

 Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 60/2018-CA, que nomeou a Srtª. Mariana 

Pinho Maciel Borges, para o cargo de Assessora de Gabinete II, 

(PDA-CNE-VIII) do Gabinete da 3ª Vara da Comarca de Colíder, para que, 

onde se lê: “a partir da data assinatura do termo de posse e entrada em 

exercício”, leia-se: “a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta ".

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT, 17 de julho de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 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: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875, JULIANO SGUIZARDI - OAB:MT 16.483

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 
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de desistência da presente execução por falta de interesse processual (fl. 

123).

 Considerando que a parte requerida concordou expressamente quanto ao 

pleito (fl. 130), HOMOLOGO o pedido de desistência e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso IV, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), bem 

como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) alta 

exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil e, caso beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o executado não estiver 

preso.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como OFÍCIO, MANDADO e ALVARÁ 

DE SOLTURA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54723 Nr: 2161-27.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 A parte exequente informou que a parte executada realizou o pagamento 

integral do débito, conforme recibo de fl. 119, pugnando pela restituição do 

valor bloqueado.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o desbloqueio e restituição do valor bloqueado em favor 

da parte executada.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87564 Nr: 944-07.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, CPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERENTE CLEITON PONTIN CARVALHO devidamente 

INTIMADA para pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), bem como as 

diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), 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 guias geradas 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. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar 

o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item Emissão de Guia de Diligência, preencher os campos, o sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000556-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GAMA GONCALO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000556-48.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

650,89; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUZIA GAMA GONCALO Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que, o valor atribuído à causa não 

corresponde ao saldo devedor em aberto, ou seja, as prestações 

vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, conforme 

entendimento dos Tribunais: “Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder 

ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do 

ajuizamento da demanda. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)” . 

“Ementa: AGARVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VALOR DA CAUSA. MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da 

causa, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

deve corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, 

efetivamente, o proveito econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, atribuindo o correto valor à 

causa e recolhendo o valor remanescente das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 06 de 

abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FELIPE COSTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES (RÉU)

AILTON VEDOVATI GARCIA (RÉU)

CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000692-79.2017.8.11.0009. AUTOR: JOAO CARLOS 

FELIPE COSTA RÉU: CLAUDIO ROBERTO DINIZ SOARES, CLAUDIO 

ROBERTO DINIZ SOARES - ME, AILTON VEDOVATI GARCIA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico a presença de erro material na decisão de 

ID 13032173. Todavia, chamo o feito à ordem para que onde se lê: “(...) 

DESIGNO audiência de conciliação, a ser realizada por esta Magistrada, 

para o dia 25 de abril de 2018, às 14h10min (...)” LEIA-SE: “(...) DESIGNO 

audiência de conciliação, a ser realizada por esta Magistrada, para o dia 

29 de agosto de 2018, às 13h30min (...)” CUMPRA-SE. Às providências. 

Colíder/MT, 03 de julho de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000470-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CILEIDE RICARTE DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca 

de Colíder, cumpre-me INTIMAR Vossa Senhoria, para comparecer na 

audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 29 de Agosto 

de 2018, às 17h30min, devendo as partes apresentar rol de testemunhas, 

no prazo legal, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 1667 Nr: 66-10.1999.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARENGO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO JOSÉ SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLON GILSON MOREIRA 

COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença, 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.: 93334 Nr: 1559-60.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO como requer para que a parte ofereça as 

alegações finais no prazo legal, após INTIME-SE a parte requerida para 

suas derradeiras alegações. 2) Após, venham-me os autos conclusos. 3) 

Saem os presentes intimados”. Nada mais havendo a consignar, encerro a 

presente às 17h56min. Eu ______, Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de 

Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41270 Nr: 2742-81.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP, JAP, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora, da parte 

dispositiva da sentença, 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.: 44990 Nr: 1865-10.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDSS, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença, 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.: 36240 Nr: 3005-50.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASADO, BEAG, IVANILZA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES EDUARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença, 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.: 18691 Nr: 1054-26.2002.811.0009
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 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 da advogada da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença, 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.: 44125 Nr: 1007-76.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHSDS, KWHSDS, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença, 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.: 49539 Nr: 266-65.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHSDS, KWHSDS, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 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, 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.: 19738 Nr: 7-66.1992.811.0009

 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: ELZI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 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.: 20161 Nr: 23-59.1988.811.0009

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCÁDIA MENEGHETTI ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença de fls. 71/71 verso, 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.: 3535 Nr: 2-44.1992.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CALVI, ADEVAIR CARLOS CALVI, 

JAIME EUGÊNIO NANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48756 Nr: 2559-42.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ribeiro D`Aqui - 

OAB:Procurador

 Autos nº: 1379-88.2008.811.0009.

Código nº: 47583.

Vistos, etc.

1 – Ante o teor da manifestação de fl. 291, CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

deste juízo quanto à liberação dos valores dos Alvarás de fls. 288-287, 

após INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o 

que de direito.

 2 – Sem prejuízo, CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC 
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“O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação”.

3 - Decorrido o prazo do item “1” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2258 Nr: 625-64.1999.811.0009

 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: MADEIREIRA MAGOPAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA 

ESTEVANOVICH DE SOUZA BERTOLDI AGUILAR - OAB:4774/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, Raimar 

Abílio Bottega - OAB:3882/MT

 Autos nº: 2003/141.

Código nº: 2258.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de execução de honorários sucumbenciais, desta feita 

verifica-se do teor da certidão de fl. 138 que houve equívoco no 

cumprimento do ato, assim diante das certidões de fl. 133, INTIME-SE 

pessoalmente a exequente CEMAT (fl. 106-108) para, querendo, no prazo 

de 10 (dias) dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 16 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.: 81098 Nr: 2142-50.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAM, EUNICE DOS SANTOS ANDRADE

 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:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Apelação) protocolados 

pelo requerido (fls. 251/267) nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53531 Nr: 1059-67.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU MICHELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO do advogado de defesa a fim de que no prazo legal se 

manifeste acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86465 Nr: 3880-39.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE PIMENTEL PERECIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, JOÃO 

BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 INTIMAÇÃO da defesa para, no prazo legal apresentar os memoriais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111854 Nr: 1609-81.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR DOS SANTOS, MARCELO AMORIM 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0

 Processo n. 1609-81.2018.811.009 – Código n. 111854

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 15, verifica-se a impossibilidade da 

realização das oitivas das vítimas Dheinifer Solange dos Santos Verone e 

Emanoel dos Santos Moura na modalidade “depoimento sem dano”, pois a 

Comarca não possui credenciamento de profissionais da área social e 

psicológica.

Assim, a carta precatória será cumprida parcialmente, tão somente em 

relação à testemunha Rosangela de Fátima Moura.

Para tanto, DESIGNO o dia 10 de agosto de 2018, às 13h30min, para oitiva 

de referida testemunha.

COMUNIQUE-SE ao Juízo Deprecante.

 Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87319 Nr: 744-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111712 Nr: 1523-13.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTÊVÃO BARONGENO - 

OAB:22515, GERSON MEDEIROS - OAB:5637/MT, RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13.562/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Autos nº. 1523-13.2018.811.0009 – Código nº. 111712

Despacho.

Vistos, etc.

1. Considerando a certidão de fl.31, devolva-se à origem.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 528-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Autos nº. 528-97.2018.811.0009 – Código nº. 110248

Despacho.

Vistos, etc.

1. Considerando a certidão de fl.18, REITERE-SE a intimação atentando-se 

ao endereço de fl. 15.

2. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória.

3. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem grafando nossas 

homenagens.

Às providências.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 1527-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BENTO, 

RUBENILSON BRITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740, 

Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 1527-21.2016.811.0009 – Código nº. 99076

Despacho

Vistos, etc.

 1) Ante a manifestação do Ministério Público de fl. 160, designo audiência 

para oitiva da testemunha Maria de Fátima Bibo para o dia 25 de setembro 

de 2018, às 13h30min.

2) No tocante a testemunha João dos Santos Rocha, considerando que a 

carta precatória não retornou até o presente momento, REQUISITE-SE 

informações acerca do seu cumprimento.

INTIME-SE.

Ciência ao MPE e à defesa.

Colíder-MT, 13 de julho de 2018.

Às providências.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCIANE MARINES GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000634-42.2018.8.11.0009 Parte Autora: J. R. VINHA & VINHA LTDA - 

EPP Parte Ré: NELCIANE MARINES GONCALVES FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão do 

Oficial de justiça juntada no ID - 14093691, bem como, para apresentar o 

novo endereço da parte promovida, no prazo de 5 (cinco), para fins de 

intimação/citação para a audiência designada nos autos. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-42.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DAMASCENO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000839-42.2016.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: MENEGATTI 

WILCENSKI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: ADRIANA 

DAMASCENO SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência 

devolvida pelo correio com a informação “desconhecido” o número Id 

14201644, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 16 de julho de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESEQUIEL NUNES RATO (REQUERIDO)

ROSINEIDE MACENA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000633-57.2017.8.11.0009 Parte Autora: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO 

- ME Parte Ré: ESEQUIEL NUNES RATO e outros FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão do 

Oficial de justiça juntada no ID - 14112097, bem como, para apresentar o 

novo endereço da parte promovida, no prazo de 5 (cinco), para fins de 

intimação/citação para a audiência designada nos autos. 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: 1000271-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AMARAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1000271-55.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ORLANDO AMARAL PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13503471), no prazo 

legal. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AMARAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000273-25.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ORLANDO AMARAL PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerida(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13503152), 

no prazo legal. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000076-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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: 1000076-70.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: TELMA FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 13525548), no prazo legal. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12952 Nr: 951-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, SIMONI ROCHA - OAB:2966/RO

 Vistos.

Conforme solicitado na petição de fls. 1097, aguarde-se o cumprimento do 

mandado que será cumprido nos autos 15875 da 2ª vara desta comarca. 

Ressalto que tão logo tal mandado seja cumprido a interessada deverá se 

manifestar nos presentes autos.

Defiro a penhora da posse apontada às fls. 1098. Tal penhora engloba os 

frutos da terra em relação aos grãos que lá estejam plantados (milho e 

soja). Desta forma determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Em relação à suposta ineficácia da penhora realizada no rosto dos 

presentes autos, ressalto que tal ponto deve ser discutido no processo de 

código 19796 que tramita na 2ª vara e não nestes autos.

 P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66933 Nr: 620-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do executado às fls. 105, nomeio a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial 

para patrocinar seus interesses.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 2116-38.2012.811.0046

 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: ANIBAL PIMENTEL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INSS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 

60/62 alegando que o juízo não se manifestou acerca da data de 

cessação do benefício.

O embargante manifestou pela manutenção da sentença.

 Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que se o embargante possuía 

condições de exercer trabalho remunerado é por que não necessitava do 

benefício de auxílio doença.

Oras, ou a parte precisa do benefício por que não tem condições de 

trabalhar ou tem condições para exercer trabalho remunerado e não 

necessita do beneficio. Assim sendo o benefício só será deferido até 

05/2015.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios 

para que conste no dispositivo que o autor terá direito ao benefício apenas 

até o mês de maio de 2015.

 Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 
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petição de fls. 166/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60714 Nr: 2504-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, com 

relação à certidão de fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 632-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com relação a certidão de fls. 84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88337 Nr: 1613-75.2016.811.0046

 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: VALDIVINO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O-MT

 Vistos.

Considerando a certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 17 de outubro de 2018 às 13:00h, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para que compareça à audiência designada (art. 334 do 

NCPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré 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).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96732 Nr: 5135-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte autora nos presentes autos.

Ocorre que o RENAJUD é um sistema em que se 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.

Ademais, a restrição da circulação e sequestro dos veículos tolhe o direito 

ao usufruto da propriedade privada.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD, pois o credor 

não indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome 

do executado.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 550-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LAQUINI CISCONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S/N, ESPÓLIO 

DE CELSO FERREIRA PENSO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18.673-A/MT

 Certifico e dou fé que em razão de equívoco no impulsionamento por 

certidão de referência 102 quanto a parte a ser intimada para retirar as 

Cartas Precatórias impulsiono novamente estes autos para intimar o 

advogado da parte requerida para proceder a retirada das cartas 

precatórias para distribuição nos juízos deprecados, bem como, 

comprovar as distribuições nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 617-87.2010.811.0046

 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: O ESPÓLIO DE MAXIMILIANO KLAHOLD, ZELIDE 

BOMBARELLI KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 195-15.2010.811.0046

 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: CARLIANE TAFAREL, TATIANE DE FREITAS TAFAREL, 

NIRIANE TAFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 
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OAB:5447-B

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 3109-28.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi determinada a intimação do 

executado e do adquirente do imóvel para se manifestarem no prazo de 15 

dias a respeito da fraude à execução.

Em seguida, o Executado efetuou o pagamento do débito, requerendo a 

extinção do feito e liberação das constrições.

Uma vez que o presente feito caminha ao exaurimento, ante a satisfação 

da obrigação, intime-se a Exequente para se manifestar sobre eventual 

quitação do crédito exequendo e em caso de negativo, informar o saldo 

remanescente.

Após, intime-se o Executado para efetuar o pagamento do restante.

Por fim, somente na hipótese de não haver quitação do débito, intime-se o 

Executado e o terceiro adquirente para se manifestarem sobre a alienação 

do imóvel.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21246 Nr: 2288-87.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA FÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, JOSÉ MARIO SECCO - OAB:724, LEANDRO 

MARCIO PEDOT - OAB:2022/RO

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos, noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto por Sementes Santa Fé Ltda.

Verifico que estão preenchidas as disposições do art. 1018, §2º, do 

Código de Processo Civil.

No mais, em juízo de retratação passo a analisar a possibilidade de 

retratação da decisão agravada.

Fundamenta o agravante que o termo inicial para impugnação ao 

cumprimento de sentença é contado a partir da penhora online.

Entretanto, manifestamente não condiz com o CPC, uma vez que o art. 525 

estipula o prazo de 15 dias para impugnação a partir do não pagamento 

voluntário do débito, “independentemente de penhora ou nova intimação”.

CPC/1973

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou 

já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante 

da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, 

desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei 

nº 11.232, de 2005)

§ 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias.

CPC/2015

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver.

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.

Logo, uma vez que certificado o transcurso do prazo da impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 386), a decisão de procedência parcial 

restou prejudicada, de forma que foi determinado o prosseguimento do 

feito executivo.

Reexaminando a questão decidida, entendo que não deve ser modificada 

a decisão agravada, cujos fundamentos bem resistem às razões deste, de 

forma que a mantenho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67489 Nr: 1089-49.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DE SOUZA

 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.

Em que pese a manifestação da exequente, verifico que se trata de mera 

repetição do que foi peticionado às folhas 95/99.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para cumprir com o determinado 

no quinto parágrafo do despacho de folhas 100-verso no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21766 Nr: 2786-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia na 

cláusula sétima.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 33298 Nr: 1484-80.2010.811.0046

 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: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Intimar as partes para que apresentes alegações finais conforme 

despacho de fls. 407.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121763 Nr: 2829-03.2018.811.0046

 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: IVONETE FÁTIMA BENINI GIONGO, VALDIR GIONGO, 

DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS GIONGO, VALDISNEI 

JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO, ELIO ADANIR 

GIONGO, VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO ARAUJO, VIA 

FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela 

de urgência no que tange a declaração e averbação da indisponibilidade 

da matricula 735 em virtude de nulidade absoluta, a apresentação, pela 

requerida VIA FÉRTIL LTDA, de todos os contratos e recibos, referente a 

transação em epígrafe sobre a matricula 735, com os respectivos 

documentos probatórios de pagamento da referida transação e o deposito, 

em juízo, pela VIA FERTIL de todo e qualquer valor referente ao contrato 

de compra e venda referente a aquisição simulada da 735.Determino que 

seja averbada a existência da presente ação na matriculas n. 735 do CRI 

da Comarca de Sapezal.Indefiro o pedido de intimação da empresa AGRO 

AMAZÔNIA SISTEMA MECANIZADOS LTDA, uma vez que o direito desta 

está garantido independente do proprietário do imóvel, tendo em vista que 

está averbado na matrícula do imóvel a hipoteca. Apensem-se os autos ao 

cumprimento de sentença de código 39971 e embargos de terceiro código 

92874.Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 14h00min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania.Citem-se os réus, 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).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117264 Nr: 844-96.2018.811.0046

 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: DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A , VANDERLEI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ - OAB:12642, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Diante do exposto, recebo os embargos de terceiros e determino a 

suspensão das penhoras realizadas e do leilão, entretanto, por segurança 

jurídica determino a averbação da execução (código 61265) nas 

matriculas dos imóveis. Mantenho a tramitação da ação de execução, uma 

vez que a presente ação se restringe apenas a penhora dos imóveis 

rurais, sendo que podem ser realizados outros atos expropriatórios em 

favor da parte executada.Não há necessidade de expedição de mandado 

de manutenção da posse, uma vez que não há informações de que os 

bens já foram adjudicados em hasta pública.No que tange ao pedido de 

avaliação do imóvel por perito judicial, deixo para apreciar em outro 

momento processual, tendo em vista que a apreciação de tal pedido só 

será necessária se a decisão interlocutória de decretação de fraude ao 

credor for mantida.3 – Expeça-se ofício para a Comarca de Sapezal 

solicitando o retorno da carta precatória sem o cumprimento.4 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro/MT, 16 de julho de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 1221-72.2015.811.0046

 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: OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR ONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MARINO FURLAN - 

OAB:287609

 Vistos.

Considerando a existência de dois processos em apenso, certifique-se a 

serventia qual deles está em grau de recurso.

Caso um dos apensos já esteja precluso, a decisão final deve ser 

trasladada nos presentes autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33575 Nr: 1761-96.2010.811.0046

 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: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TAFAREL BARROS, ADRIANO 

BARROS FILHO, AGUIAR TAFAREL, CARLIANE TAFAREL, NIRIANE 

TAFAREL, EMILIA BATISTA DE FREITAS TAFAREL, TATIANE DE FREITAS 

TAFAREL, HELEN SILVA TAFAREL, UILSON JOSE DA SILVA, CARLA 

CRISTINA DA SILVA TAFAREL, ESPÓLIO DE CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DANTAS DOS 

SANTOS ENCENHA - OAB:9978/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1242-29.2007.811.0046

 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: ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38545 Nr: 3244-30.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 - MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

CEREALISTA LONDRINA LTDA move em fave de BANCO ITAÚ S/A um 

cumprimento de sentença com a finalidade de efetuar baixa do gravame 

sobre os veículos objeto da ação.

O executado impugnou afirmando que consoante o acordo homologado tal 

obrigação compete a exequente.

Decido.

 Verifica-se às fls. 638/639 no item 5 que tal obrigação corresponde a 

parte autora, desta forma resta prejudicado a presente execução.

Isto posto, ante a ausência de interesse, declaro extinto, sem resolução 

de mérito, os presentes autos.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24903 Nr: 2222-73.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ALENCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Comércio e 

Representações Alencar Ltda. em face de OI S/A (fls. 141/142).

A executada se manifesta às fls. 144/146 afirmando que está em 

recuperação judicial, ocasião em que requer a extinção dos autos ante a 

novação do crédito de vido ao autor – decorrente do Plano de 

Recuperação Judicial em AGC.

Considerando que não constam informações de que o credor habilitou seu 

crédito na recuperação judicial, deixo de extinguir o presente feito.

Intime-se o exequente para que habilite seu crédito na Recuperação 

Judicial.

Após preclusão da presente decisão, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 1257-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

Verifico que às folhas 255/266 consta pedido de baixa no gravame com 

acordo celebrado entre as partes anexo.

Entretanto, verifico que o instrumento do acordo não foi assinado pela 

parte requerida, razão pela qual indefiro o pedido de baixa no gravame e o 

DEIXO DE HOMOLOGAR.

Intime-se a Executada para se manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38924 Nr: 3622-83.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que o Exequente informa o cumprimento 

integral da obrigação pela parte executada, razão pela qual se impõe a 

extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1563-98.2006.811.0046

 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: LINCON WALACE PEREIRA PROCÓPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZINO ALVES CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online, tendo em vista que não vislumbro nos 

presentes autos prova de que a situação econômica do executado tenha 

se alterado, de modo a justificar uma nova realização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - 

SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão 

que indefere o pedido de reiteração de penhora "on line", quando a 

primeira tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos 

que indiquem a alteração da situação econômica da parte executada.

(TJ-MG - AI: 10118060060175001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de 

Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/10/2013)

Ademais, não se pode perpetuar de forma indefinida o processo com a 

realização de várias pesquisas quando a primeira já foi negativa e o 

credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas do 

executado, ou ele possua bens penhoráveis.

Quanto ao pedido de consulta ao RENAJUD, as diligências a fim de que se 

proceda a expropriação de bens são de responsabilidade do Exequente, 

afinal, é ele o interessado no adimplemento do débito, e se verifica nos 

autos que o mesmo não realizou buscas perante os cartórios de registros 

de imóveis do estado e tampouco perante o DETRAN.

Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.
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Ante o exposto, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123819 Nr: 3648-37.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão tomada no Recurso Extraordinário n. 631240, 

com repercussão geral, nas ações previdenciárias, em que passou a ser 

considerado necessário o prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado buscar a concessão de benefício por meio de processo judicial.

 Ressalto não haver necessidade de esgotamento da via administrativa, 

mas tão somente a demonstração do indeferimento do pedido pelo INSS 

ou, então, da ausência de manifestação da autarquia federal no prazo 

legal, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

 Dito isso, da análise da documentação acostada à inicial, não se visualiza 

prova do indeferimento do requerimento administrativo, vez que o 

documento acostado aos autos não está no nome da parte autora, mas de 

sua avó.

Dessa forma, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil, faculto a parte autora citado emendar a inicial acostando o 

indeferimento adminsitrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123729 Nr: 3618-02.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JACOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Raiza Fontoura Jacoma, 

representada por Maria Da Gloria Fontoura em face de Guilherme Jacoma.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto a 

Requerente emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada 

do título executivo judicial que fundamenta a presente demanda, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil,

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 517-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO, DANIELA MARKUS 

SILVA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o alvará já foi liberado, intime-se a parte a fim de que 

seja cumprido o art. 450, §3º da CNGC.

Ante o exposto, em razão da satisfação da obrigação, determino o 

arquivamento do presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38818 Nr: 3516-24.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, MARCO VANIN GASPARETTI - OAB:OAB/SP 

207.221, ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença para execução dos honorários 

sucumbenciais.

Ante a proposta de parcelamento dos honorários, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de seis meses, enquanto se aguarda o pagamento das 

parciais.

Decorrido o prazo, intime-se o credor para manifestar eventual quitação 

do débito.

Em nada sendo requerido pelo Exequente, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37917 Nr: 2615-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIZ 

ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, para que se proceda à penhora do imóvel de 

matrícula 1.014 do CRI de Comodoro/MT.

Determino a expedição do mandado de penhora e avaliação do bem 

indicado, sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme 

determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes 

do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 842 do CPC.

Inexistindo impugnação, fica desde já determinada a intimação do 

executado, nos termos do artigo 876 do CPC, vez que há pedido de 

adjudicação do imóvel.

 Decorridos 05 dias da intimação acima determinada, caso o executado 

não se manifeste, fica desde já ordenada a lavratura do auto de 

adjudicação, nos termos do artigo 877 do CPC.

Desde já fica autorizado o arrombamento do imóvel, conforme artigo 846 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123069 Nr: 3377-28.2018.811.0046

 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: ADMILSON QUADRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a parte autora.

Defiro a prioridade na tramitação processual com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade urbana, rural 

ou híbrida ajuizada por Admilson Quadreli em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e 

considerando que não existe órgão da procuradoria federal nesta 

comarca deixo de designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º).

Com efeito, uma vez que no caso dos autos não se admite a 

autocomposição (CPC art. 334, §4º), cite-se o réu, com a remessa dos 

autos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC 

– dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66396 Nr: 136-85.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:SP/319410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário no qual a parte autora informa ter efetuado 

o inventário extrajudicial, uma vez que o adolescente atingiu a maioridade.

Decido.

 Tendo em vista a maioridade de Gilcleiton Sanches Eloy, é evidente a 

perda superveniente do objeto da presente demanda.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

Vl – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Isto posto, ante a perda do objeto DECLARO EXTINTO, sem resolução de 

mérito, os presentes autos.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17103 Nr: 2075-18.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PAZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, Vinícius Duarte Barnes - OAB:56.242-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Ante a manifestação de que o acordo foi cumprido, autos ao arquivo.

Proceda-se a liberação da penhora mantida às folhas 195.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67612 Nr: 1187-34.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ XAVIER SILVA, JOSE XAVIER DA SILVA 

FILHO, AROLDO FERNANDES DA LUZ, DIEGO ANDRESSO MARCATI, 

NILTON CESAR DOS SANTOS, SERGIO LUIZ BASSO, LUIZ CARLOS 

JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 9492, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 9405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 15598, LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI - OAB:OAB/PR 

50537

 Vistos.

Abra-se vistas dos autos ao MPE, para manifestação.

Após, autos conclusos para deliberação sobre o segundo pedido 

constante às folhas 391.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 155-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da certidão do oficial de justiça constante às folhas 160, defiro o 

pedido retro.

Oficie-se a INTERMAT para informar a localização exata do imóvel 

matriculado sob o número 420 no CRI desta Comarca, a fim de que se 

proceda à sua realização de penhora e avaliação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32019 Nr: 207-29.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VARECHINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal em que o executado foi citado por edital, ao 

passo que o exequente requer a consulta ao sistema BACENJUD, bem 

como penhora junto a administradoras de cartão de crédito.

Ante o exposto, indefiro o pedido retro e nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar os interesses da requerida.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107389 Nr: 4211-65.2017.811.0046

 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: MAIKO WESLEY BELTRAME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMYLA ALVES VIDAL - 

OAB:20775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018 às 15:00min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as 
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duas partes envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em 

que a audiência de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, 

CPC).Cite-se o Liquidado, 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 de 15 (quinze) dias, 

devendo desde logo especificar de maneira justificada as provas que 

pretende produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos da 

revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, 

§4º).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).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 272-19.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENENTI E PILISSER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HAMILTON DA 

CUNHA JÚNIOR - OAB:GO/26.166, LORENA CELIA RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:GO/30.627

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Desde já autorizo a liberação dos valores constantes nestes autos por 

meio de alvará judicial eletrônico em favor da executada, certifique-se a 

secretaria os saldos e valores constantes nestes autos, após intime-se a 

executada para que informe os dados para liberação dos valores.

 Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8272 Nr: 3503-98.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MIRANDA JUNIOR, ANTONIO INÁCIO DE 

FARIAS, ALBERTINO RODRIGUES FILHO, ANÉSIO ERMISDORFF, JOSE 

CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - 

OAB:3047/RO

 Vistos.

Acolho o pedido do MPE (fls. 425) e homologo a desistência da oitiva da 

testemunha não localizada.

Em atenção à informação de folhas 422, expeça-se nova carta precatória 

para inquirição das testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 5243 Nr: 10-55.2002.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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): P. E. DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) A prescrição intercorrente se dá quando o processo fica 

paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva 

do credor, que não apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para 

a satisfação de seu crédito. Ante o exposto, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, por reconhecer a 

ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30825 Nr: 1916-36.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCPDA, KELY LILIAN PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - 

OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - OAB:5246/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a Requerente informou às folhas 118 que houve a 

quitação do débito, abra-se vistas dos autos ao MPE, para colheita do 

parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39394 Nr: 409-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Tendo em vista que apesar de intimado para apresentar alegações finais, 

o Acusado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, nomeio a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para patrocinar os 

interesses do requerido.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 1256-37.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ELLEN DOS SANTOS LOURENÇO, 

TIAGO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 DELIBERAÇÕES

1) Acolho o pedido do MPE e assim decreto a instrução do feito.

 2) Autos ao MPE para que apresente as alegações finais.

3) Após, tão logo um membro da DPE volte a atuar na comarca, os autos 

devem ser remetidos para apresentação das alegações finais da defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65899 Nr: 4083-84.2013.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6.294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a 

informação de fls. 76/82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 1926-17.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Considerando que o réu foi devidamente citado (fls. 45) e logo após não 

foi encontrado no endereço informado aos autos, conforme certificado às 

folhas 66, mantenho a revelia do réu.

Assim sendo, intime-se o MPE para apresentar as alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 3027-94.2005.811.0046

 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: RIQUINHO BOSSELANO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN, OSWALDO ARANHA 

MARQUES, MARLENE OLIVEIRA MARQUES, EPAMINONDAS RAMOS 

BADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DI REZENDE 

BERNARDES - OAB:18396, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT, 

GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - OAB:8.488/MT, LIZZA 

BETHONICO ARAGÃO - OAB:77574 OAB/MG, ORLANDO ARAGÃO 

NETO - OAB:16189 OAB/MG, THALES MARCELO MAGALHÃES PIRONI 

- OAB:90618 OAB/MG

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68471 Nr: 1864-64.2014.811.0046

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, JOÃO AMPELIO 

BETTIO, SIRLEI TEREZINHA SCHOROFER BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar nos autos, no prazo de 10(dez) dias, com 

relação a devoluçãosem cumprimento da carta precatória emitida para 

citar os requeridos em razão do não pagamento do valor das diligências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000336-36.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: GISELI DE OLIVEIRA CARDOSO EXECUTADO: VALDEMIR 

JOSE DA SILVA VISTOS, ETC. Trata-se de cumprimento de sentença 

requerida por KAUAN GABRIEL CARDOSO DA SILVA e ALICY ADORFINA 

CARDOSO DA SILVA neste ato representados por sua genitora GISELI DE 

OLIVEIRA CARDOSO em face de VALDEMIR JOSE DA SILVA todos 

devidamente qualificados. É o breve relato. “In casu”, a hipótese é de 

cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento distribuída 

ao douto juízo da 1ª Vara Cível/Criminal desta urbe sob o cód. 99197. 

Neste pórtico, tendo em vista a natureza sincrética do processo, tenho 

que a competência para apreciação do requerimento de cumprimento de 

sentença é do juízo que processou a ação originária, vez que o 

procedimento tem por desiderato garantir o cumprimento da sentença 

proferida naqueles autos. Esta é a exegese da norma processual civil, 

senão vejamos: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 

Nesse passo, a competência para executar a sentença é, em regra, do 

juízo que proferiu a sentença. Trata-se de competência funcional, portanto 

absoluta. Por se tratar de processo sincrético, em que as fases cognitiva 

e executiva se desenvolvem numa mesma relação processual e se 

configuram na continuidade da atividade jurisdicional relativa à causa, o 

trâmite do presente cumprimento de sentença deve se dar na 1ª vara 

desta comarca que é quem detém competência para a matéria. Isso posto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Primeira Vara Cível e 

Criminal desta comarca e DETERMINO que, intimada a parte dessa e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso por irresignada 

com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição/redistribuição do 

processo no juízo competente, com as anotações e baixas. Ciência ao 

Ministério Público. Intime. Cumpra, com URGÊNCIA. Às providências. 

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65474 Nr: 3651-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSA CAROLINA SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAILSA CAROLINA SANTOS SIQUEIRA, 

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: 14/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO em face de NAILSA CAROLINA SANTOS 
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SIQUEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de A 

PREFEITURA MUNICIPAL da Cidade de Campos de Júlio/MT, propôs a 

presente Execução Fiscal, em face da senhora, NAILSA CAROLINA 

SANTOS JUNQUEIRA, tendo como origem do débito: serviços de água e 

esgoto fornecidos pelo referido Município de Campos de Julio/MT, relativos 

aos anos de 2009 a 2012., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 366/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2013

 - Valor Total: R$ 1.760,71 - Valor Atualizado: R$ 1.600,65 - Valor 

Honorários: R$ 160,06

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. 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, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 16 de julho de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69358 Nr: 2559-18.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BARBOSA AMORIM - ME, 

VANDERLEI BARBOSA AMORIM, JACINTO ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI BARBOSA AMORIM - ME, 

CNPJ: 14119305000121 e atualmente em local incerto e não sabido 

VANDERLEI BARBOSA AMORIM, Cpf: 87551721134, Rg: 7.614.520-2, 

Filiação: Conceição de Lourdes Barbosa Amorim e Justiniano Amorim, data 

de nascimento: 27/12/1976, brasileiro(a), natural de São Tome-PR, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE/MT – 

Ins t i t u i ção  f i nance i ra  coopera t i va ,  i nsc r i t a  no  CNPJ. : 

33.022.690/0001-39[...] propôs a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, em face de VANDERLEI BARBOSA AMORIM – ME, CNPJ, 

14.119.306/0001-21, bem como em face do devedor avalista e 

sócio-proprietário, senhor, VANDERLEI BARBOSA AMORIM, CPF.: 

875.517.211-34; e o devedor avalista, senhor JACINTO ALVES DA SILVA 

NETO, CPF.: 376.346.741-68. [...] O exequente é credor do executado da 

quantia de R$ 48.122,34 (quarenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos), conforme os autos em epígrafe[...]

 - Custas Processuais: R$ 962,44 - Valor Total: R$ 53.897,01 - Valor 

Atualizado: R$ 48.122,34 - Valor Honorários: R$ 4.812,23

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. Cumpra-se.

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, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 16 de julho de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62089 Nr: 122-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX GUNTER JONK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAX GUNTER JONK, Cpf: 24690929904, 

Rg: 16R150074, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA NACIONAL em face de MAX GUNTER JONK, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de A União, CNPJ.: 00394460/0216-53, 

pelo Procurador da Fazenda Nacional que esta subscreve, com 

fundamento na lei 6.380/80, propôs a presente EXECUÇÃO DA DÍVIDA 

ATIVA em face do senhor, MAX GUNTER JONK, CPF.: 246.909.299-04., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12.6.12.002885-98/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2012

 - Valor Total: R$ 112.299,40 - Valor Atualizado: R$ 102.090,35 - Valor 

Honorários: R$ 10.209,03

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 16 de julho de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 3340-74.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA, Rg: 

1887728-1, brasileiro(a), casado(a), 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, 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: 04/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO em face de CARLOS ALBERTO REGO 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO/MT, propôs a presente 

Execução Fiscal para cobrança da dívida do valor supra referido[...] em 

face do senhor, CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA, relativa a serviços 

de faturamento de àgua, prestados pelo Município de Campos de Julio/MT., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 229/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2013

 - Valor Total: R$ 2.228,05 - Valor Atualizado: R$ 2.025,50 - Valor 

Honorários: R$ 202,55

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. 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, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 16 de julho de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33522 Nr: 1708-18.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MOREIRA TOBIAS & CIA LTDA - ME, 

CAROLINA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAROLINA COSTA GOMES, Cpf: 

41555210163, 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: 10/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. MOREIRA TOBIAS & CIA 

LTDA - ME e CAROLINA COSTA GOMES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MT, através de 

sua Procuradoria Geral, propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

nos moldes da Lei 6830/80, em face de M. MOREIRA TOBIAS E CIA 

LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ.: 04.494.823/0001-71, 

sendo corresponsável a senhora, CAROLINA COSTA GOMES, 

415.552.101-63 [...]., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1251/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.829,73 - Valor Atualizado: R$ 1.524,78 - Valor 

Honorários: R$ 304,95

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Afixe-se o edital de citação 

expedido no átrio do Foro, certificando o ocorrido.Decorrido o prazo 

editalício, certifique-se e remeta-se o feito ao Defensor Público atuante 

nesta Comarca, o qual nomeio como defensor dativo do réu revel, se já 

não o tiver feito, nos termos do art. 72, II, CPC, devendo ser intimado 

acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Escoado o prazo para resposta, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se no feito, requerendo o que entender 

cabível.Sem prejuízo, aponha a Sra. Gestora Judiciária assinatura em 

eventuais documentos apócrifos, requisitando, se necessário, o Gestor 

subscritor à época. 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, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 16 de julho de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 65357 Nr: 3534-74.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA ALACRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISÂNGELA ALACRINO DA SILVA. 

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: 14/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO em face de ELISÂNGELA ALACRINO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA NO VALOR REFERIDO CONFORME 
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CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA), REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E 

ESGOTO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

382/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.747,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 28480 Nr: 2562-80.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA., AIR JOSÉ DA SILVA, SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AIR JOSÉ DA SILVA, Cpf: 60470356987, 

Rg: 41802693, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA, Cpf: 

34971025200, Rg: 350273, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMODORO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 24846001300185200418, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1357/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/08/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 69.631,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 60970 Nr: 2773-77.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA COMERCIO DE PAPEIS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.V.P RIGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERSON NASCIMENTO 

CARVALHO - OAB:3384/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M.V.P RIGO-ME, CNPJ: 07617207000159. 

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: LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ sob nº 03.064.692/0001-20, estabelecida na Av. Celso 

Mazutti nº 4071, centro, no município de Vilhena/RO, por seu advogado "in 

fine" assinado, com escritório profissional à Av. Luiz Maziero, nº 4185, 

Jardim América, no município e comarca de Vilhena/RO, com fulcros no 

artigo 614 do Código de Processo Civil e demais dispositivos aplicáveis à 

espécie vem propor EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de 

M.V.P. RIGO ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 

Espírito Santo nº 53-E, Bairro Centro, no município e comarca de 

comodoro/MT, CEP 78310-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

07.617.207/0001-59, pelos motivos que passa a expor na peça exordial.

Despacho/Decisão: Vistos.1 - Defiro o pedido retro.2 - 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, Thaiane Blanch Benites, 

digitei.

Comodoro, 14 de novembro de 2016

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62067 Nr: 100-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA, Cpf: 

49767860991, Rg: 3393683-4, Filiação: Sebastião Proença Ferreira e 

Aparecida Siqueira Ferreira, 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: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de MARLEI FERREIRA SIQUEIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Multa por não 

vacinação de bovinos contra a febre aftosa, nos termos do art. 27, Lei 

7.138/01 alterada pela Lei 7.539,01., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 26/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.096,98

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39697 Nr: 711-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI MISCHIATTI, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/03/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DAVI MISCHIATTI, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa nº 

2012963, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

963/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.554,72
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99044 Nr: 458-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEITON FIRMINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 Denunciado: EDICLEITON FIRMINO DE REZENDE

Autor: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número único: 458-03.2017.811.0046

Código: 99044.

Vistos.

1- Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de outubro de 2017, às 14h00min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2– Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – Importante ressaltar que a presente unidade judiciária conta com 

apenas 2 servidores em sua secretaria, de forma que 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.

 4 – Expeça-se carta precatória para eventuais testemunhas residentes 

em comarcas diversas.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

6 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 26 de junho de 2017.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 EDICLEITON FIRMINO DE REZENDE, brasileiro, solteiro, natural de 

Vilhena/RO, nascido em data de 09/01/1996, filho de Laura Firmino de 

Rezende, detentor da Cédula de Identidade nº 2466554- 1, SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua Sibipirunas, n 976-N, bairro Cristo Rei, 

nesta cidade e comarca de Comodoro/MT (65) 99936-8557 ou 

99963-1735;

2) Testemunhas:

 Pâmela Arrais da Silva, residente e domiciliada na Rua Adalgisa Maria de 

Souza, bairro Nova Vacaria, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, 

fone (65) 99603-6662.

Investigador Clebson Rodrigues Medrade– Podendo ser encontrado na 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Comodoro-MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 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): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99044 Nr: 458-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEITON FIRMINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 Cód. 99044

Vistos, etc.

Designo audiência em continuação da instrução para o dia 23/08/2018, às 

13h:45min, com a finalidade de oitiva das testemunhas do juízo de ref. 43, 

bem como da testemunha de defesa de ref. 46.

Intime-se o acusado e o seu defensor dativo.

Notifique-se o Ministério Público.

Notifique-se com a máxima urgência a psicológica deste juízo para que 

elabore parecer nos autos nos moldes da decisão de ref. 4, item 05.

Intime-se.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36046 Nr: 741-36.2011.811.0046

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA 

DE ALMEIDA FELDMANN, Celso de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil e convalido a liminar de fls. 114/115, 

tornando definitiva a imissão da requerente na posse das áreas 

destinadas à faixa de servidão, declarando judicialmente constituída a 

servidão administrativa na faixa descrita na exordial, de propriedade dos 

requeridos Alceu Elias Feldmann e Ana Aparecida De Almeida Feldmann, 

homologando ainda o valor de R$ 392.736,81 (trezentos e noventa e dois 

mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) a título de 

indenização.Nos termos do art. 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41, 

condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 5% sobre o valor da diferença 

entre o preço oferecido (fl. 136) e o valor fixado da indenização. 

Expeça-se mandado definitivo de imissão de posse, servindo esta como 

título hábil para o registro no CRI da circunscrição local. Comprovada a 

quitação de dívidas fiscais, expeça-se alvará para liberação do valor 

depositado (fl. 136) em favor dos requeridos.Proceda-se a liberação do 

remanescente dos honorários periciais, conforme dados do perito à fl. 

293.Desentranhe-se dos autos as fls. 234/238, juntando ao feito 

correspondente.Após, com o trânsito em julgado arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 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.: 88398 Nr: 1631-96.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLAN JOSÉ DAMASCENO

 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.,

Tendo em vista a concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 74 pelo requerente, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121789 Nr: 2836-92.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER DE ALCANTRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

16h40min, 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, 

16 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.: 120891 Nr: 2418-57.2018.811.0046

 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: KARINE AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

17h00min, 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, 

16 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122638 Nr: 3225-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON WESLEY MENEGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:MT/16590-0

 VISTOS ETC.,

Considerando que o recuperando encontra-se residindo na Comarca de 

Tangará da Serra/MT, remeta-se o presente executivo de pena ao Juízo 

da Vara de Execuções Penais daquela Comarca, mediante estrita 

observância aos artigos 1.547 e 1.439, §2º da CNGCGJ/TJMT, a fim de 

que o reeducando de continuidade ao cumprimento da sanção penal 

imposta.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119462 Nr: 1756-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECG, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de embargos de declaração que Renata Costa da Silva, interpõe 

contra Sentença de ref. 14.

Alega a embargante, que a sentença possui erro material/contradição, ou 

seja, que a guarda do menor é de forma compartilhada na forma alterada.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

contradição.

A requerente já faz de forma harmônica a guarda do menor compartilhada 

na forma alterada.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

I, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na decisão de fls. 98:

Onde se lê:

 “FIXO a guarda unilateral do infante em favor da genitora, bem como a 

visitação na forma pactuada em favor do genitor;” (ref. 14).

Leia-se:

“FIXO a guarda compartilhada na forma alternada.”

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37695 Nr: 2394-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:182184/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8.078

 Código nº 37695

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por ANTONIO 

FRANCISCO REGO JUNIOR em desfavor de HIDRELÉTRICA COMDOORO 

LTDA, ambos devidamente qualificados.
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Após a realização de penhora on-line, as partes em petição conjunta (fl. 

404) pugnaram pela extinção do feito, ante a composição amigável 

extrajudicial, requerendo ainda a liberação dos valores constritos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito.

 Tendo em vista que as partes pleitearam conjuntamente pela desistência 

da ação, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores penhorados via 

Bacenjud à fl. 403 em favor da parte executada, conforme acordado entre 

as partes.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105661 Nr: 3384-54.2017.811.0046

 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: MABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARINEZ APARECIDA BARP FILIPIN, inventariante, postula ALVARÁ 

JUDICIAL para que seja autorizada a proceder a venda e transferência 

junto ao DETRAN do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, diesel, cabine 

dupla, cor predominante preta, ano FAB/MOD 2014/2014, Placa QBA9476, 

CHASSI 8AJFY29G7E8561494, mediante prestação de contas.

Decido.

Dispõe o art. 619 do CPC:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com 

autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

Diante da concordância dos demais herdeiros e da manifestação 

favorável do Ministério Público com a pretensão de alienação do bem, 

requerida pela inventariante, tendo em vista ainda tratar-se de bem sujeito 

a desvalorização e deterioração, DEFIRO o pedido.

Expeça-se alvará judicial autorizando a venda e transferência do veículo 

TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, diesel, cabine dupla, cor predominante preta, 

ano FAB/MOD 2014/2014, Placa QBA9476, CHASSI 8AJFY29G7E8561494, 

junto ao DETRAN.

Efetuada a referida venda, deverá a inventariante prestar contas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.I.C.

 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:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 16, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 dias, 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.

 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 37, 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 33, 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.: 115707 Nr: 186-72.2018.811.0046

 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: 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 33, 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.: 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 40, 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
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 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 35, 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.: 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 

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:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 26, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 dias, 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.

 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:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 26, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

15 dias, alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, § 1, I, CPC 

bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de 

quesitos (art. 421, § 1º, II, CPC), sob pena de preclusão.

 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 33, 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

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 46, 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98664 Nr: 323-88.2017.811.0046

 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: COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ANDREA BOFF NUMATA 

- OAB:57.774/PR, THALUÁ KRIGNL CAPELETTI - OAB:100.190/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO PEREIRA 

SANCHES - OAB:22233/A

 VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89414 Nr: 2001-75.2016.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI, MARILEI 

CADORES BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido retro.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 10 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 2159-43.2010.811.0046

 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: LINDALVA LEMOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO CARLOS CANATO, ESPOLIO RONALDO 

DE SOUZA PESCADOR, HDI SEGUROS S.A, SANDRELI FERRER 

PESCADOR, ANA CLARA FERRER PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - 

OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAUJO - 

OAB:176951

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito apenas 
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com relação a denunciada na lide HDI Seguros S/A, para que seja excluída 

do polo passivo da ação.Condeno o denunciante Tulio Carlos Canato ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, na 

quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa.Ao Cartório Distribuidor 

para a devida retificação na capa dos autos, baixas e providências 

necessárias. (...) Das provas.Indefiro o pedido de prova pericial 

formulado, fl. 273, diante da prova emprestada do inquérito policial, juntada 

às fls. 350/353, nos termos do art. 464, §1º, inc. II do CPC.Indefiro o pedido 

de expedição de ofícios de fl. 269, itens “b”, “e” e “f”, posto que é dever 

da parte instrumentalizar o processo, não havendo justificativa para 

transferência de tal ônus ao Judiciário.Intime-se o requerido Túlio Carlos 

Canato, através de seu causídico, para no prazo de 15 dias apresentar o 

endereço e a qualificação da testemunha arrolada, nos termos do art. 450 

do CPC, sob pena de indeferimento da prova.Defiro o depoimento pessoal 

da requerente, formulado à fl. 272. Expeça-se carta precatória para sua 

oitiva, devendo a requerente ser intimada pessoalmente para comparecer 

à audiência, constando no mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se 

recuse a depor (CPC, Art. 385, § 1º). Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 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

 Código 32139

Vistos, etc.

 O pleito requerido ainda que devido não merece ser acolhido, isto porque 

com a entrada em vigor do Novo CPC, em 16 de março de 2016, passa ser 

expressamente cabível a fixação de ação autônoma para a definição e 

cobrança dos honorários nessa hipótese, in verbis:

 Art. 85.

 (...)

 § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito 

aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua 

definição e cobrança. (destaquei).

 Na mesma linha, foram publicados os Enunciados ns. 7 e 8 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, senão vejamos:

 Enunciado. 7. (art. 85, § 18; art. 1.026, § 3º, III) O pedido, quando omitido 

em decisão judicial transitada em julgado, pode ser objeto de ação 

autônoma.

 Desta feita, se a sentença objurgada não fixou os honorários devidos 

pelo múnus exercido, deve a parte vencedora opor os necessários 

embargos declaratórios. Não o fazendo, não é possível depois voltar ao 

tema, buscando a condenação do Estado ao pagamento de referida verba, 

sob pena de ofensa à coisa julgada.

 Ainda que o arbitramento de honorários advocatícios seja uma 

consequência lógica da atuação de advogado dativo nomeado para 

defender a parte economicamente necessitada, não se faz possível fixá-lo 

nesta seara processual, posto que se aplica o brocardo jurídico 

dormientibus non succurrit jus (O Direito não socorre aos que dormem).

 Não havendo mais pendências, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75537 Nr: 1392-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDO, CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYDE REIS SILVA 

FRAGOSO - OAB:1850/RO, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - 

OAB:MT-16.670

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121166 Nr: 2549-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPA, JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA QUEIROZ STABILE - 

OAB:10182-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo de Ação de Divorcio 

Consensual em que as partes Janaina da Silva Alves e Luiz Paulo Alves 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável.

Parecer ministerial, ref. 17.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses da menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70082 Nr: 3049-40.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GIULIANO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA CATARINA LEMES DA LUZ, 

ROBERTO CARLOS LEMES DO AMARAL, BRASIL VEÍCULOS CIA. DE 

SEGUROS BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, 

Thiago Augusto Gonçalves Bozelli - OAB:20.949 - OAB-MT

 Tendo em vista a juntada de embargos de declaração acostado nos autos 

nas fls. 250/252, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte embargada para, no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 25528 Nr: 2342-19.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA DE 

AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO PREZZOTTO, MARIA 

MARGARETE BIANCHI PREZZOTTO, ROBERTO BERTOLINI, ESTER 

ROTTENFUSSER BERTOLINI, JANDIR JOSÉ TODERO, MARILEIDE SALETE 

TODERO, ESPÓLIO DE NILTON ZAGO, TÂNIA MARIA HAACK ZAGO, 

EUCLIDES JOSE TODERO, NAIR SABINA TODERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Moretto - 

OAB:4032/RO, Marcos Rogério Schmidt - OAB:4.032/RO

 Certifico que não há valor vinculado ao processo. Ainda, certifico que não 

há comprovante de depósito no processo para efeitos de vinculação de 

valores. Por fim, fica a parte interessada intimada a manifestar-se no que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70146 Nr: 3089-22.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN, NEUSA KMECIK 

CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fls. 401/410, bem como diante da 

possibilidade de conciliação entre as partes, por se tratar de direito 

disponível, ainda tendo em vista a nova sistemática do Novo CPC, que 

privilegia a solução consensual dos litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/08/2018 às 10h:00min., a ser realizada no Núcleo 

de Solução de Conflitos desta Comarca.

Intimem-se as partes, por seus advogados, via DJE, para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119661 Nr: 1832-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de sua advogada, para que providencie o recohimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor respectivo à diligência a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, a saber: " Mandado de Citação em face do senhor, 

Roberto Castela Filho, Zona Rural de Comodoro/MT", conforme petição 

inicial.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69302 Nr: 2511-59.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO LUIZ CARGNIN, WILSON WESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 11.751, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647, JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17.074-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos autos 

em apenso (Cód. 70146).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 3406-49.2016.811.0046

 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): STEPHAN MATHEUS FRAINER SANCHEZ, 

NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito conforme disposto no art. 10, da Lei 

13.606/2018.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, intime-se a parte requerente 

para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 580 e seguintes da 

CNGC/MT

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31779 Nr: 30-65.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI BELUSSI RIBEIRO, CLIMÉRIO DUTRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, Ildo de 

Assis Macedo - OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.Cuida-se de sistema na internet, por meio do qual poderão 

ser encaminhadas ao Banco Central, eletronicamente, solicitações de 

informações acerca da existência de contas correntes e de aplicações 

financeiras, determinações de bloqueio e/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na contracorrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de 

constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67352 Nr: 987-27.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.Revogo a liminar concedida.Às comunicações de praxe.Eventuais 

custas finais pelo autor.Sem honorários sucumbenciais.Após, certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 1702-64.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120042 Nr: 2015-88.2018.811.0046

 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: NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO ajuíza a presente 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h15min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121867 Nr: 2869-82.2018.811.0046

 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 FREIRES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente MARIA FREIRES E SILVA ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 117339 Nr: 870-94.2018.811.0046

 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: LARIANE APARECIDA RODRIGUES FIUZA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente LARIANE APARECIDA RORIGUES FIUZA CORREIA ajuíza a 

presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121631 Nr: 2763-23.2018.811.0046

 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: ELIZETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente ELIZETE FERREIRA DA SILVA ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74165 Nr: 805-07.2015.811.0046

 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: GRDA, ARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, às 14h30min.

Intimem-se pessoalmente as partes para prestarem depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a 

depor, nos termos do §1º, do artigo 385, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 2798-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONOR CASALI DEPELEGRINI, DERLI 

SMANIOTTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR, VINICIUS JOSÉ VIDORI - OAB:87.620

 (...) Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

30 de agosto de 2018 às 17h30min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.Expeça carta 

precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem em comarcas 

diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 (sessenta) 

dias.Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da 

carta precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 

1.363 da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO FOR.Intimem-se as 

testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do conteúdo dos 

arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem as que 

exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. 

Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data 

aprazada.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119358 Nr: 1723-06.2018.811.0046

 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: MARIA CARDOSO DOS SANTOS, ANTÔNIO 

ALEKSANDRO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMARGO - OAB:80427
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73808 Nr: 655-26.2015.811.0046

 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, 

JOSÉ LOPES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE CRISTINA DE ARRUDA E 

SILVA ALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 VISTOS, ETC.

Considerando o Acórdão de Ref. 16, que por maioria, retificou a sentença 

proferida nos autos para julgar improcedente a ação, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103606 Nr: 2491-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Abram-se vistas dos autos à Procuradoria Geral do Estado para que se 

manifeste quanto ao pleito do executado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 1825-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAINSA GUAPORÉ AGRO INDUSTRIAL LTDA., 

RICARDO BORGES ARANTES, ANEY MARTINS EVANGELISTA, JOÃO 

ARANTES NETO, MARA ELIANA DE AQUINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMARA TEIXEIRA LIMA 

ALECRIM - OAB:322.751/SP, RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - 

OAB:169.842/SP

 VISTOS, ETC.

Considerando a manifestação da parte requerente que concorda com o 

laudo, bem como à míngua de impugnação da parte requerida que nada 

manifestou, determino a devolução da presente missiva à Comarca de 

origem, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116912 Nr: 700-25.2018.811.0046

 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: MM, LBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial proposto por Marli 

Martins e Lori Bueno de Almeida.

Juntou documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do reconhecimento e dissolução da união estável.

A Constituição Federal assegura o reconhecimento da união estável, 

conforme os desígnios contidos no artigo 226, § 3º, que dispõem da 

seguinte forma:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”

(...) “§ 3º - PARA EFEITO DA PROTEÇÃO DO ESTADO, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 

lei facilitar sua conversão em casamento.”

Desta forma, restou incontroversa a alegação de que ambos mantiveram 

um relacionamento duradouro, por aproximadamente 15 (quinze) anos. No 

presente caso, as provas são claras e harmoniosas, não deixam margem 

para qualquer dúvida acerca da existência da convivência em união.

Isto porque essa união familiar existiu e ficou devidamente comprovada e 

pacificada na presente ação. Diante dessa gama de argumentos, faz-se 

imperioso o reconhecimento da convivência em união estabelecida entre 

as partes, visto que elas próprias já a reconheceram.

Do patrimônio, das dívidas, da partilha de bens.

Afiro a regularidade do acordo celebrado entre as partes, pois as 

cláusulas encontram-se regulares e preenche os requisitos legais bem 

como os direitos do menor foram resguardados não vislumbrando nenhum 

prejuízo ao menor.

 Assim preceitua o art. 487, III, CPC:

 Art. 487 - Haverá resolução de mérito quando o juiz:

 ...

III – homologar:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I e III, do Código de Processo 

Civil, julgo procedente para:

1) RECONHECER a convivência, em união, do casal que se iniciou no 

período de junho de 2002;

2) DECLARAR a dissolução da união familiar no período de maio de 2017;

1) HOMOLOGAR o acordo carreado nos autos no que tange a partilha dos 

bens, das dívidas e do patrimônio, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta e, em consequência, SUSPENDO a tramitação do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 313, II, CPC em razão da 

necessidade de comprovação do cumprimento do acordo celebrado nos 

autos no que tange a partilha dos bens.

 Decorrido o prazo supracitado para comprovação do cumprimento do 

acordo, intime-se os demandantes a manifestarem-se em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118038 Nr: 1189-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMES DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Banco 

do Brasil S/A, Leandro Lemes da Silva e Carlos Alberto Capeletti 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72186 Nr: 3972-66.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER MINIUK ROSA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizado pelo Município de Campos de Júlio 

em desfavor de Roger Miniuk Rosa & CIA LTDA.

À fl. 29, aduz a parte exequente que foi dado o integral cumprimento da 

obrigação pelo excutado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79658 Nr: 3038-74.2015.811.0046

 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: FÁBIO HENRIQUE FRANÇA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARCIO PEDOT - 

OAB:2022/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT

 VISTOS, ETC.

Requisite-se a devolução da carta precatória expedida nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64525 Nr: 2690-27.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILINO BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRA DELAZZERI - 

OAB:7.067, MARCIA ANDREA BOFF NUMATA - OAB:57.774/PR

 VISTOS, ETC.

Verifica-se nos autos que às fls. 96/97 foi informado o falecimento da 

parte executada, desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso I, do 

CPC, suspendo o processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

intimado a parte exequente, por meio de seus representantes, para 

promover a citação do espólio/sucessor/herdeiros, para prosseguir nos 

atos deste feito em substituição ao requerido, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73585 Nr: 532-28.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRA DELAZZERI - 

OAB:7.067, MARCIA ANDREA BOFF NUMATA - OAB:57.774/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Verifica-se nos autos que às fls. 162/163 foi informado o falecimento da 

parte executada, desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso I, do 

CPC, suspendo o processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

intimado a parte exequente, por meio de seus representantes, para 

promover a citação do espólio/sucessor/herdeiros, para prosseguir nos 

atos deste feito em substituição ao requerido, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62534 Nr: 621-22.2013.811.0046

 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: ARMELINDO GEREMIA - MECÂNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código 62534

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração propostos por GENÉSIO CADORE 

contra a sentença retro, alegando que houve contradição, haja vista que a 

mesma condenou o autor a pagamento de honorários de sucumbência 

abaixo do mínimo legal.

 É o relatório.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

Saliento que apesar da certidão de trânsito em julgado de fl. 116, foi 

certificado à fl. 117 que o advogado do requerido não foi intimado da 

sentença, o que foi feito apenas à fl. 118, portanto tempestivo os 

embargos declaratórios.

No mérito, dou provimento, visto que de fato a sentença condenou o 

sucumbente a honorários em quantia inferior ao mínimo legal, ou seja, R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), com supedâneo no art. 20, §4º do CPC/73 

(atual art. 85, §8º, CPC/15).

A previsão de arbitramento de honorários por apreciação equitativa do 

magistrado é limitada aos casos em que a ação possua valor inestimável 

ou irrisório, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73 (atual art. 85, §8º, 

CPC/15), o que não se verifica na presente ação de cobrança, que possui 

valor certo e determinado, dado na exordial, fl. 10.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

Onde se lê:

“Condeno a autora nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 20, §4º, do CPC, em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Leia-se:

“Condeno a autora nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com supedâneo no art. 20, §3º, do CPC”

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Republique-se o dispositivo da sentença, com as correções apontadas 

acima.

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Comodoro/MT, 12 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121648 Nr: 2772-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória 

proposta por Joselita Augusta de Oliveira em face de Joana Augusta de 

Oliveira, devidamente qualificada nos autos, sob o argumento de que é 

filha da interditada, portadora de AMAUROSE, DM, HAS.

Em razão da referida enfermidade, aduz que a interditada é incapaz de 

reger sua própria vida e seus bens.

 Requer sua nomeação como curadora, comprometendo-se a zelar pela 

mãe doente e por seus interesses.

Junto com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/14.

Deferimento de tutela antecipada, ref. 04.

Audiência realizada, ref. 21.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando minuciosamente os autos, vislumbro que a requerida deve, 

realmente, ser interditada.

O laudo pericial deixou evidente que a enfermidade da interditanda é total e 

definitiva o que a torna incapaz de maneira absoluta para praticar os atos 

da vida civil.

Assim, ante as provas coligidas nos autos e sendo comprovada a 

incapacidade permanente da interditada para os atos da vida civil, não 

vejo empecilho que possa obstruir a pretensão da requerente.

Ante o exposto DECRETO A INTERDIÇÃO de JOANA AUGISTA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Nomeio como CURADORA sua filha, JOSELITA AUGUSTA DE OLIVERIRA, 

julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em obediência ao disposto no artigo 1.184, §3°, do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36147 Nr: 842-73.2011.811.0046

 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: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JOSÉ PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR

 Assim sendo, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses contidas no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

embargos declaratórios de fls. 230/232 e 234/236.Publique-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 12 

de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65898 Nr: 4082-02.2013.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES

 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: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Assim sendo, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses contidas no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 12 de julho de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33325 Nr: 1511-63.2010.811.0046

 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: SUELIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ 160.435

 Código nº 33325

SENTENÇA.

Vistos, etc,

 Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO ajuizada por 

SUELIM DA SILVA em face do BANCO VOLKSWAGEN S/A, ambos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins, fls. 418/419.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado, sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

Isto posto, HOMOLOGO o acordo de fls. 418/419 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

 Indefiro o pedido disposto no item 10 do acordo, tendo em vista que não 

houve restrição judicial efetivada nestes autos.

Defiro a expedição de alvará em favor da requerente, conforme solicitado, 

fl. 420, observando o item 7 do acordo, fl. 418vºe fl. 421.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 12 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105227 Nr: 3192-24.2017.811.0046

 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: JOSÉ SETEMBRINO BELLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 
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SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido retro, para o fim de DETERMINAR ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que adote as providências 

necessárias no sentido de proceder a implementação integral do benefício 

de Auxílio Doença à requerente, dentro do prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional 

do Seguro Social, com endereço à Avenida Getúlio Vargas, nº 533, 7º 

andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para que implante o benefício 

previdenciário deferido nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser encaminhado os documentos pessoais da parte autora.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 17 de julho de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110830 Nr: 5637-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEPCIONAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA, THIAGO 

DE ASSIS BRUNETTA, GISELE APARECIDA BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 35, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), para efetuar o pagamento do 

valor cobrado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa 

de 10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66103 Nr: 4292-53.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE DO GUAPORÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos nas fls. 113, 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 legal, e não 

interposto recurso pelas partes, seja certificado o trânsito em julgado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78967 Nr: 2770-20.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Vilhena/RO, visando as oitivas 

das testemunhas Pedro Ambrósio Silva e Pedro Cabral de Medeiros.

Ademais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

agosto de 2018 às 17h30min, oportunidade em que será ouvida a 

testemunha de defesa Aelton.

Consigno que a defesa deverá trazer a testemunha independentemente de 

intimação, nos termos do artigo 34, da lei 9.099/95.

Intime-se o advogado do réu.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 86/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Álvares, 

matrícula 7812 , Distribuidora Judicial efetiva desta Comarca, estará em 

usufruto de folgas compensatórias no período de 24 a 27 de julho do 

corrente ano;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Claudinéia de Fr ança Feitosa Silva Tavares - 

matrícula n.º 8721, Auxiliar Judiciária efetiva desta Comarca , para exercer 

a função de Distribuidora Judicial em Substituição Legal, no período de 24 

a 27 de julho do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jacira/MT, 17 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N.º 87/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO os termos d o Ofício Circular n.º 218/2018-CSC-CGJ, de 

16.7.18, informando a desnecessidade de realização de correição 

ordinária nas serventias situadas nas sedes da Comarca em virtude de já 

terem sido realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça;

RESOLVE:

ART. 1.º - Alterar em parte a Portaria n.º 79/2018-DF, de 28.6.18, para 

constar que a Correição Ordinária será realizada somente no Cartório de 

Registro Civil e de Notas do Município de São Pedro da Cipa, conforme 

data e horário já estabelecidos.

ART. 2.º - Cientifique -se os titulares dos serviços notariais e registrais.

Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, encaminhando-se cópia aos representantes do Ministério 

Público, da Defensoria Pública, a Presidente da Subseção da OAB/MT e à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Jaciara/MT, 17 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N.º 88/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça e o Provimento n.º 05/2015, de 22 de janeiro 

de 2015, da Egrégia Corregedori a Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que definiu a política institucional do Poder Judiciário na utilização 

dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária e 

medidas alternativas a pena;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Providências 

n.º 2369-27.2018.811.0010 - Código 65267, determinando a expedição de 

Portaria designando as Servidoras Ana Paula Paixão Geraldino - Gestora 

Judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal, Regina Helena Guaracho - 

Gestora Judiciária da 3.ª Vara Criminal e Cátia Cirlene Bihain - Gestora 

Geral desta Comarca, para analisar os documentos apresentados pelas 

entidades que se cadastraram;

RESOLVE:

DESIGNAR as Servidoras Ana Paula Paixão Geraldino - Gestora Judiciária 

do Juizado Especial Cível e Criminal, matrícula 21751, Regina Helena 

Guaracho - Gestora Judiciária da 3.ª Vara Criminal, matrícula 4089 e Cátia 

Cirlene Bihain - Gestora Geral, matrícula 3010, desta Comarca, para, em 

conjunto, com a Juíza de Direito e Diretora do Foro, analisar no prazo de 

30 (trinta) dias, os documentos apresentados pelas entidades que se 

cadastraram e adotar as demais providências necessárias para eventual 

habilitação e regular andamento dos autos supramencionados.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de julho de 2018
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 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001504-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001504-84.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EZIQUIEL FERREIRA 

Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000957-44.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: JOSUE ALVES MARTINS EXECUTADO: RCTECH SERVICE 

EIRELI - EPP Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o Termo de 

Confissão de dívida não constitui documento hábil a embasar a demanda 

executiva, em virtude da ausência de exigibilidade, visto que assinado por 

1 (uma) testemunha e, conforme dispõe o Art. 784, III do CPC, constitui 

título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo 

devedor e por 2 (duas) testemunhas;” (sic). Outrossim, é a disposição do 

Art. 783 do CPC: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito 

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” 

Negritei. Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar a sua pretensão, sob pena de seu indeferimento 

(CPC, art. 321). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Jaciara/MT, 17 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001507-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, comparecer nesta Secretaria para 

assinar e retirar o Termo de Curatela Provisória.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001340-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NUNES RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DA GAMA CHAVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001340-22.2018.8.11.0010. AUTOR: 

RAFAELA NUNES RIBEIRO RÉU: MOISES DA GAMA CHAVES Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o art. 189, inciso 

II, do CPC. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Com relação 

ao pedido de alimentos provisórios, ante o binômio necessidade e 

possibilidade, e a ausência de prova sobre os reais rendimentos do 

requerido, fixo os alimentos provisórios em 30% (vinte e um por cento) do 

valor do salário mínimo vigente, que representa atualmente R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago em favor 

dos menores, até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo 

ser paga a genitora, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias. REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Cite-se a parte requerida, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à audiência 

designada (Art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado. Caso 

inexitosa a conciliação, deverá a requerida apresentar sua resposta, nos 

termos do art. 5º, parágrafo 1º da Lei 5.478/68, retornando os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento da requerente 

implicará em arquivamento do pedido, e a ausência da requerida em 

revelia, nos termos do Art. 7º da Lei nº 5.478/68. Saliento que o mandado 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (Art. 695, § 1º do CPC). Em caso de 

acordo entre as partes, vista ao MPE e, após, concluso para 

homologação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se 

pessoalmente a requerente. Ciência à DPE e ao MPE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 20 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26664 Nr: 104-67.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZELDA MARCIDELLI LOPES-ME, 

MARIZELDA MARCIDELLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3203-TO

 Vistos etc.

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL por seu procurador legalmente 

constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor 

da EXECUTADA, ambos já devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Petição da exequente à fl. 63, requerendo a extinção do processo em face 

da quitação do débito fiscal (CDA anexa).

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de fl. 63 e de tudo que nos autos consta, julgo EXTINTA 

a presente Execução Fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

contra a EXECUTADA, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.
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Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as respectivas baixas inclusive no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 3554-76.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACIZA OLIVEIRA DA SILVEIRA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58271 Nr: 2283-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CAMARGO RIBEIRO, RONIVON MIRANDA DA 

SILVA, AMADEO SILVA DE CARVALHO, ANA MARGARETE SOEHN, 

MATUSALEM PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 2917-04.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA SANTANA FERREIRA-ME, 

LEONORA SANTANA FERREIRA, JULIO CESAR SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PULTRINI 

FRACAROLLI - OAB:12.980/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petiçãoretro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito, conforme 

determinação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54676 Nr: 3114-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE FERNANDES, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 
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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.: 49523 Nr: 1275-54.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 119/120, e determino a 

intimação pessoal da herdeira Évelin Taisa Borba dos Santos Vizentin, no 

endereço informado nos autos para que, caso queira, proceda com sua 

habilitação no referido feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

prosseguimento do feito somente em relação aos herdeiros já habilitados.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 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.: 50319 Nr: 2136-40.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VINISKI DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, SERGIO OSEMAR 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, JOSE EDUARDO 

RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT, MARIA AILI FERREIRA DE 

MELO RODRIGUES - OAB:17119/B

 Vistos e etc.

Indefiro o pedido de fls. Tendo em vista que a parte requerida também 

solicitou em sua contestação (fl. 221), entre outras, a produção de prova 

pericial.

Assim, o pagamento dos honorários periciais cabe a ambas as partes, 

sendo que 50% dos honorários serão adiantados pela ré, e o restante 

suportado ao final da demanda pelo Estado do Mato Grosso, se os autores 

sucumbirem de seus pedidos.

Determino a intimação da Perita para que, no prazo de 05 dias, manifeste 

se aceita ou não o encargo, nos termos do despacho de fl. 660.

Caso haja concordância, desde já deverá formular a proposta de 

honorários, devendo as partes se manifestarem em igual prazo, 

recolhendo a parte requerida o valor que lhe cabe antecipadamente, no 

prazo de 05 dias, sob pena de penhora online.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56340 Nr: 761-33.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDINA CARDOSO GONÇALVES, 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56335 Nr: 756-11.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CAMPOS DUARTE, 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 3325-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ERLITO COUTINHO GONÇALVES, 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55005 Nr: 3428-26.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARIA 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 – 

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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54714 Nr: 3152-92.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DE ARAÚJO, 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55457 Nr: 3855-23.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA DUTRA, 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 3597-13.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE RODRIGUES DUARTE, 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55277 Nr: 3681-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO, 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55430 Nr: 3828-40.2013.811.0010

 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 ROSA DE JESUS OLIVEIRA BORGES

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 3718-41.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 3672-52.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINE SEBASTIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 3317-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SALETE CARBONI SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.
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Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55408 Nr: 3806-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55289 Nr: 3693-28.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI VIRICIMA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56336 Nr: 757-93.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ALVES PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.
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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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54894 Nr: 3322-64.2013.811.0010

 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 DA CONCEIÇÃO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55418 Nr: 3816-26.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL VIEIRA DA SILVA, RAQUEL FERREIRA DA 

SILVA

 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: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 3703-72.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINA MAIBERG REGO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55275 Nr: 3679-44.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA DE ARAÚJO TORRES 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.

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.: 54707 Nr: 3145-03.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SILVA DA CRUZ

 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.: 54887 Nr: 3315-72.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERREIRA DE JESUS

 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.: 55011 Nr: 3434-33.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE LUIZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
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 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.: 55191 Nr: 3599-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 55225 Nr: 3633-55.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMIR RESENDE RODRIGUES

 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.: 55272 Nr: 3676-89.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINÉIA TELLES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.
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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.: 55294 Nr: 3698-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELI DA ROSA LOCATELLI

 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.: 55301 Nr: 3705-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ALESSANDRA SIQUEIRA COSTA

 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.: 55307 Nr: 3711-49.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA GONÇALVES BARCELOS

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 340 de 657



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.: 55455 Nr: 3853-53.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE LEITE BARBOSA

 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: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, HERMES 

TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20111-B, Lidiane Fátima Gomes 

Moreira - OAB:15.784 - MT, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:10.350, 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91588 Nr: 2171-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, HENRIQUE 

MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 10/08/2018, às 14:15 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 1193-38.2018.811.0034 - cód. 

55399, em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino - MT, 

conforme Of. N.º 1419/2018, juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110641 Nr: 1487-65.2018.811.0010

 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: JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que a decisão de ref. 15, não foi devidamente 

publicada, no DJE, sendo publicada decisão diversa no Diário da Justiça, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar para 

publicação a determinação de ref. 15, conforme segue: "Vistos etc. Sob 

análise dos autos, detrai-se que o documento de fls. 28/30 (contrato de 

compra e venda) está ilegível. Dessa forma, promova o embargante, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, a entrega do documento legível na 

Secretaria do juízo, devendo por lá permanecer até o encerramento do 

trâmite virtual dos autos, nos termos do artigo 231, § 1º do Provimento nº 

41/2016-CGJ - CNGC, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 

321, parágrafo único do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para cumprimento da decisão de 

ref. 60, eis que o pedido acostado na petição de ref. 64 já fora 

devidamente analisado, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70197 Nr: 11929-95.2015.811.0010

 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: Banco BBM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVENCI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, Real Brasil Consultoria Ltda - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 122.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3638 Nr: 1582-96.1998.811.0010

 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: JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAL FRANCISCO DE SOUZA, ABADIA 

FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo B. Teixeira - 
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OAB:3.235 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.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, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3637 Nr: 1581-14.1998.811.0010

 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: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

ROO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo B. Teixeira - 

OAB:3.235 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.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, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Específica de Urgência proposta por DORACY MARAFON PASQUALOTO, 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO com o fito de que lhe providencie a 

contratação ou o custeio de Home Care, 24 horas, com acompanhamento 

médico, assistência de enfermagem continua, fisioterapia, fonoaudiologia e 

nutricionista que necessita a paciente, ora autora, tudo como orientação 

médica. Aduz na inicial que a requerente é idosa com 80 (oitenta) anos, e 

que no dia 09/05/2018 sofreu um AVC, ficando internada no Hospital 

Regional de Rondonópolis até a alta médica que se deu em 08/06/2018. Diz 

que naquela oportunidade, o médico do SUS, Dr. Gabriel Chaves da Silva, 

CRM-MT 9881, pontuou no relatório médico que a paciente possui quadro 

de acidente vascular isquêmico hemisférico à esquerda evoluído com 

sequela motora, cognitiva e de linguagem, necessitando de Home Care 

para cuidados com traqueostomia, escaras, manejo de sonda 

naso-enteral, aspirador, bem como fisioterapia e fraldas geriátricas. No dia 

11/06/2018, o mesmo médico indicou os seguintes aparatos médicos 

específicos necessários e urgentes à paciente: A) ENFERMAGEM 

CONTINUA E ININTERRUPTA; B) ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DOMICÍLIO; C) 

ASSISTÊNCIA DIÁRIA DE FISIOTERAPIA; D) ACOMPANHAMENTO COM 

FONOAUDIÓLOGO; E) EQUIPAMENTOS: (CAMA HOSPITALAR, 

ASPIRADOR, INALADOR, CADEIRA DE BANHO, CADEIRA DE RODAS, 

TORPEDO DE OXIGÊNIO, MATERIAIS DE CONSUMO COMO FRALDAS 

GERIÁTRICAS, SONDA DE ASPIRAÇÃO); E DIETA ENTERAL CONFORME 

ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA, ALÉM DOS MEDICAMENTOS 

PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE APÓS ALTA HOSPITALAR. 

Asseverou, ainda, que no dia 11/06/2018, o mesmo médico indicou os 

seguintes aparatos médicos específicos necessários e urgentes à 

paciente: A) ENFERMAGEM CONTINUA E ININTERRUPTA; B) ASSISTÊNCIA 

MÉDICA EM DOMICÍLIO; C) ASSISTÊNCIA DIÁRIA DE FISIOTERAPIA; D) 

ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO; E) EQUIPAMENTOS: (CAMA 

HOSPITALAR, ASPIRADOR, INALADOR, CADEIRA DE BANHO, CADEIRA 

DE RODAS, TORPEDO DE OXIGÊNIO, MATERIAIS DE CONSUMO COMO 

FRAUDAS GERIÁTRICAS, SONDA DE ASPIRAÇÃO); E DIETA ENTERAL 

CONFORME ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA, ALÉM DOS 

MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE APÓS ALTA 

HOSPITALAR. A inicial veio instruída com os seguintes documentos: 

procuração; declaração de hipossuficiência; documentos pessoais; 

comprovante de endereço; comprovantes de rendimentos; relatórios 

médicos; anexos fotográficos; negativa ao atendimento por parte do 

Município de Jaciara/MT; protocolo do pedido administrativo junto à 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Parecer do NAT juntado 

aos autos. Foi determinada a intimação do autor para que juntasse a 

documentação necessária à análise do pedido, conforme Parecer do NAT 

nº. 1.163/2018, sendo este anexado à ID 14017866. Posteriormente, 

aportou manifestação da autora, requerendo a expedição de ofício ao 

Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, solicitando o parecer de 

médico da central de regulação/controle e avaliação, a respeito da 

solicitação de Home Care e a avaliação realizada pela equipe técnica da 

SES. Decisão deferindo o pedido formulado pela autora, e determinando a 

juntada de documentos. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação. O Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis juntou aos 

autos o parecer de médico da central de regulação/controle e avaliação, a 

respeito da solicitação de Home Care e a avaliação realizada pela equipe 

técnica da SES. A parte autora juntou os documentos determinados 

anteriormente. Remetida novamente cópia dos autos ao NAT, aportou 

parecer técnico, no sentido de que não há urgência e/ou emergência. Os 

autos vieram conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De proêmio, o pleito liminar impõe que se traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, vejamos: “Art.1º. A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...)III - a dignidade da pessoa humana;” “Art. 5° - 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, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos 

termos seguintes:(...) § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “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.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos). Dos dispositivos supra, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem as quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais. Aliás, é 

esse o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 
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IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). No mesmo sentido, 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida ”. (negritou-se) Dessa forma, a concessão 

da tutela antecipada objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo 

direito à saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados por 

uma situação financeira abastada. Registre-se que, como se não 

bastasse a proteção constitucional, o direito social à saúde encontra 

sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, 

isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao 

pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Corroborando o raciocínio supra 

exposto, mister transcrever o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...) O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida ( 

art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a 

organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da 

cobertura e do atendimento”.(art. 194, parágrafo único, I) . (...)” 

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada. O artigo 300 do CPC reclama a 

conjugação de dois requisitos para a concessão da medida, quais sejam: 

relevância dos fundamentos da demanda e receio de ineficácia da medida. 

No caso em tela, embora o parecer do NAT seja no sentido de que inexiste 

urgência e/ou emergência, o fato é que tanto o relatório médico quanto à 

avaliação realizada pela equipe técnica da SES descrevem de forma 

categórica que a paciente apresenta quadro de acidente vascular 

isquêmico hemisférico à esquerda evoluído com sequela motora, cognitiva 

e de linguagem, necessitando com urgência de home care, com cuidados 

especiais de equipe multidisciplinar, sob pena de agravamento do quadro, 

podendo chegar a óbito. Pelo relatório médico assinado pela Dra. 

Kathyussa Montagner, CRM 8906, vislumbra-se que a paciente necessita 

de estrutura mínima de assistência à saúde, incluindo cama do tipo 

hospitalar, cilindro de oxigênio com fluxômetro, aspirador de vias aéreas, 

bolsas-máscaras-válvula com reservatório de oxigênio, luvas de 

procedimento e estéreis, gazes e compressas, esparadrapos e mocrope, 

alimentação, equipos e frascos para dieta e hidratação por sona 

nasoental, fralda geriátricas, medicações, entre outros materiais. De 

acordo com o mesmo relatório, a paciente necessita de técnicos de 

enfermagem 24 horas por dia, enfermeiro, nutricionista e médico clínico 

geral por 1 vez na semana, fisioterapia respiratória e motora por 5 vezes 

na semana, fonoaudióloga por 3 vezes na semana, e médico cirurgião 

geral e neurologista, conforme frequência determinada pelos próprios 

especialistas. Por outro lado, o “relatório de acompanhamento da saúde da 

usuária Doracy Marafon Pasqualoto”, relata que o domicílio da autora 

dispõe de condições mínimas necessárias para instalação do serviço de 

home care, tais como rede elétrica, espaços para cama, movimentação de 

cadeiras, entre outros, e que o Município de Jaciara dispõe de equipe 

multidisciplinar básica, sendo que no caso de necessidade do serviço de 

UTI, a usuária deverá ser regulada pelo hospital municipal para a rede 

hospitalar de referência. Nessa ordem de ideias, não se mostra crível 

qualquer omissão da parte demandada frente à necessidade premente do 

indivíduo ao tratamento indicado. Reforçando esse raciocínio, valho-me do 

seguinte julgado do STJ: “(...) Ação ordinária objetivando a condenação do 

Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre ao 

fornecimento gratuito de medicamento não registrado no Brasil, mas que 

consta de receituário médico, necessário ao tratamento de paciente 

portador do vírus HIV. (...) Configurada a necessidade do recorrente de 

ver atendida a sua pretensão, posto legítima e constitucionalmente 

garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à 

vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. 

(...)O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra 

inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os 

entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa 

constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando 

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
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Fundamental do Estado (...) ”. A concessão da tutela antecipada prestigia, 

ainda, o princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido 

processo legal substancial, uma vez que a medida traz um caráter de 

urgência que sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, o seu 

deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente 

superior aos interesses da Administração Pública. Posto isso, DEFIRO a 

liminar, razão porque, DETERMINO que o requerido, Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, PROVIDENCIE a 

contratação ou o custeio de Home Care, com acompanhamento médico, 

assistência de enfermagem contínua, fisioterapia, fonoaudiologia e 

nutricionista, sem prejuízo de outras medidas, atentando-se ao relatório 

médico juntado aos autos, para que seja efetivado o tratamento médico 

necessário ao quadro de saúde da paciente DORACY MARAFON 

PASQUALOTO, consoante prescrição médica, sob pena de bloqueio de 

verbas. Transcorrido in albis o prazo assinalado, à autora para carrear 

aos autos 03 (três) orçamentos para fins de bloqueio, nos termos do art. 

11, Provimento nº 02/2015 – CGJ, vindo-me os autos conclusos 

imediatamente. Tendo em vista que a requerida já contestou a demanda, 

intime-se a autora para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo 

legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência, podendo a Secretaria de Vara se utilizar dos meios de 

comunicação mais céleres, à disposição deste Juízo. Às providências. 

Jaciara - MT, 17 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA BREDA GARDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000662-07.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ELMA BREDA GARDIN RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Cobrança requerido pela parte autora 

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. Jaciara/MT, 17 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.: 73301 Nr: 12925-93.2015.811.0010

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 Processo nº 12925-93.2015.811.0010

Código 73301

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BACENJUD, este restou infrutífero, 

uma vez que foi bloqueado apenas a importância de R$ 3,48 (três reais e 

quarenta e oito centavos), o qual procedi o desbloqueio por entender ser 

insignificante o valor, conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108997 Nr: 718-57.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rafael Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 718-57.2018.811.0010

Código 108997

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça 

quem irá exercer a guarda da criança ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54891 Nr: 3319-12.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALÉRIA MARTINS ARAÚJO FURCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3319-12.2013.811.0010

Código 54891

Requerente: Waléria Martins Araújo Furcin

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Waléria Martins Araújo Furcin ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.
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Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 205/205-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55194 Nr: 3602-35.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3602-35.2013.811.0010

Código 55194

Requerente: Elza França da Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Elza França da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 192/192-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55448 Nr: 3846-61.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 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: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, Juliano Albert Schmidt

uliano Albert - OAB:16.111 - MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3846-61.2013.811.0010

Código 55448

Requerente: Sebastião Alves da Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT e outro.

VISTOS ETC,

Sebastião Alves da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 243/243-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55441 Nr: 3839-69.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zípora França Tavares

 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: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3839-69.2013.811.0010

Código 55441

Requerente: Zípora França Tavares

Requerido: Município de Jaciara – MT e outro.

VISTOS ETC,

Zípora França Tavares ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 
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no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 272/272-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55217 Nr: 3625-78.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3625-78.2013.811.0010

Código 55217

Requerente: Carlos Magno de Medeiros

Requerido: Município de Jaciara – MT

 VISTOS ETC,

Carlos Magno de Medeiros ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 197/197-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55188 Nr: 3596-28.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE BERNARDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3596-28.2013.811.0010

Código 55188

Requerente: Marcilene Bernardo de Aguiar

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Marcilene Bernardo de Aguiar ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 202/202-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55192 Nr: 3600-65.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA COSTA AMORIM

 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: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Karina Oliveira Miranda - OAB:8.567-B, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3600-65.2013.811.0010

Código 55192

Requerente: Márcia Maria da Costa Amorim

Requerido: Município de Jaciara – MT e outro.

VISTOS ETC,

Márcia Maria da Costa Amorim ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.
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 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 244/244-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55230 Nr: 3638-77.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDICEIA MARIA VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3638-77.2013.811.0010

Código 55230

Requerente: Claudiceia Maria Valério

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Claudiceia Maria Valério ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 188/188-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55456 Nr: 3854-38.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DOS SANTOS PIRES

 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: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Karina Oliveira Miranda - OAB:8.567-B, Victor Meira 

Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3854-38.2013.811.0010

Código 55456

Requerente: Valdete dos Santos Pires

Requerido: Município de Jaciara – MT e outro.

VISTOS ETC,

Valdete dos Santos Pires ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 236/236-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55308 Nr: 3712-34.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEVA MONTEIRO CHIAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3712-34.2013.811.0010

Código 55308

Requerente: Edineva Monteiro Chiapino

Requerido: Município de Jaciara – MT

 VISTOS ETC,

Edineva Monteiro Chiapino ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.
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 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 219/219-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 92371 Nr: 2548-92.2017.811.0010

 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: CECILIANO ANTÔNIO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 16 de 

julho de 2018. Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 3425-37.2014.811.0010

 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: EFA, SFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, impusiono os presentes autos para 

intimação do advogado da parte demandada via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar quanto ao valor indicado pela médica perita, na ref. 

61, sob pena de tácita concordância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 8332-50.2017.811.0010

 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: TEREZINHA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 08 foi protocolada no prazo 

legal. Assim, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo legal, 

apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55095 Nr: 3504-50.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIEIRA GOMES

 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

 Processo nº. 3504-50.2013.811.0010

Código 55095

Requerente: Marly Vieira Gomes

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Marly Vieira Gomes ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

A parte autora, à fl. 110 requereu a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 112/112-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55683 Nr: 204-46.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

 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:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 204-46.2014.811.0010

Código 55683

Requerente: Maria de Fátima Pereira

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Maria de Fátima Pereira ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

A parte autora, à fl. 197 requereu a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil.

 É o breve relato.
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 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 199/199-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55370 Nr: 3772-07.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA PEREIRA

 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:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3772-07.2013.811.0010

Código 55370

Requerente: Luciana Maria Pereira

Requerido: Município de Jaciara – MT e outro.

VISTOS ETC,

Luciana Maria Pereira ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

A parte autora, à fl. 212 requereu a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 214/214-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 55372 Nr: 3774-74.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEIDE DA SILVA ALMEIDA

 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:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Processo nº. 3774-74.2014.811.0010

Código 55372

Requerente: Maria Leide da Silva Almeida

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Maria Leide da Silva Almeida ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

A parte autora, à fl. 201 requereu a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 203/203-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 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.: 46636 Nr: 1674-20.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CAMILO CRUZ DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante da manifestação da exequente de fls. 

105/106 requerendo a redesignação da audiência e da juntada da 

correspondência devolvida de ref. 103-v, encaminho os autos ao Cejusc 

para redesignar a audiência. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da carta 

de devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82647 Nr: 3540-87.2016.811.0010

 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: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612
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 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a recuperanda, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 561-02.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BENTO DE SOUSA, ADRIANA 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELO - OAB:MT 5026, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, realizo a intimação do exequente a fim deste 

realizar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça e juntar o 

comprovante nos autos, para que este cumpra o mandado de penhora e 

intimação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48305 Nr: 3599-51.2011.811.0010

 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: RENATO JOSÉ ROTLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO NAOUM, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR NAOUM, AERO AGRÍCOLA BOA 

SAFRA LTDA, DIONES ALENCAR GANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - 

GO, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, HELLEN STECKELBERG - 

OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Processo nº 3955-51.2018.811.0010

Código 48305

VISTOS ETC,

Considerando que as tentativas de localização do réu restaram 

infrutíferas, DEFIRO a citação por edital de DIONES ALENCAR GANZER, 

com o prazo de 30 (trinta) dias, obedecidas as formalidades legais (art. 

257, do CPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias.

Caso não sobrevenha manifestação, desde já NOMEIO curador especial o 

Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público atuante nesta Comarca de 

Jaciara, nos termos do art. 72, II do CPC, que deverá ser intimado quanto a 

esta decisão e para se manifestar, no prazo legal, ficando consignado que 

no exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

específica dos fatos, nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, defesa genérica, por negativa 

geral.

Após, certifique-se o necessário.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59550 Nr: 3102-32.2014.811.0010

 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: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SOARES, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, 

JACQUELINE MOTTA DE CARVALHO - OAB:167.345-RJ, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 JULGO PROCEDENTES os pedidos da lide secundária manejada pelo 

requerido/denunciante para CONDENAR a seguradora denunciada 

Generali Brasil Seguros S.A. ao pagamento, nos limites da apólice de 

seguro, da indenização a cargo do segurado.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em face do princípio da 

sucumbência, CONDENO o demandado e a seguradora denunciada 

solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, tendo em vista o bom zelo do advogado (a) 

da parte requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo 

despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado e não havendo outros 

requerimentos, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- 

MT, 16 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3846 Nr: 12-22.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TOLEDO MALULI - 

OAB:GO 8.534-A

 Em que pese a exequente não tenha participado do julgamento dos 

mencionados recursos, é indiscutível a conclusão, pela E. Câmara Cível, 

de que a arrematante não sucede em nada os passivos da empresa 

recuperanda, razão pela qual a pretensão de inclusão das empresas 

Atrium S/A Incorporadora e Construtora e Porto Seguro Negócios e 

Empreendimentos S/A no pólo passivo da presente ação executiva não se 

torna juridicamente possível, a não ser que referido acórdão seja 

reformado.Manifeste-se a exequente quanto à certidão de fls. 

134.Cumpra-se.Jaciara–MT, 16 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.: 90515 Nr: 1630-88.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 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 cumprimento do acordo 

de ref. 12 e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 243-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

requerente para DECLARAR NULA a cobrança de débito referente ao 

imposto dos imóveis descritos na inicial, bem como determino a exclusão 

do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação ao 

título mencionado; por consequência, CONDENO o requerido ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 49,00 

(quarenta e nove reais) a título de danos materiais em favor da autora, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária, a partir 

desta sentença (Súmula 362/STJ).Em face do princípio da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o 

bom zelo do advogado da parte requerente, a relativa complexidade da 

demanda e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 

85, §3º do Novo Código de Processo Civil.Exclua o nome da requerente do 

cadastro de inscrição imobiliária municipal, ou de qualquer outro registro 

público imobiliário, dos imóveis objetos desta ação.Ratifico a liminar 

concedida à ref. 4, para exclusão do nome da autora dos cadastros de 

proteção ao crédito. Renove-se a intimação ao serviço de proteção ao 

crédito, devendo constar no ofício os documentos da autora elencados à 

ref. 25.Após o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, 

certifique-se o necessário, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo 

com baixas na distribuição. Oficie-se o setor de tributação 

municipal.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 12 

de junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81277 Nr: 2816-83.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ALVES COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2816-83.2016.811.0010

Código. 81277

VISTOS ETC,

Arnaldo Alves Coimbra ajuizou a presente “Ação de Aposentadoria por 

Invalidez ou auxílio Doença” em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, qualificados nos autos.

Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC).

Designo o dia 24 de outubro de 2018 às 12h30min para realização da 

perícia.

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Os quesitos das já foram apresentados pelas partes.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara–MT, 12 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.: 61008 Nr: 3718-07.2014.811.0010

 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: LINDOMAR MODESTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61008

VISTOS ETC,

Diante do pedido de ref. 49, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para, se 

possível, ser realizada a audiência no dia requerido, ou, em caso de 

impossibilidade de inclusão na pauta, seja designada audiência 

conciliatória conforme a disponibilidade da agenda do referido núcleo.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 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.: 58608 Nr: 2490-94.2014.811.0010

 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: NATANAEL DE SOUZA, KAYO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. RODEIO SHOW LTDA-ME, RODRIGO 

DOMINHAKI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2490-94.2014.811.0010

Código 58608

VISTOS ETC,

 Considerando as reiteradas infrutíferas tentativas de citação do 

requerido, o qual, aparentemente, altera com velocidade seus endereços, 

encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, DEFIRO A 

CITAÇÃO POR EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 257, do CPC) para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 10 (dez) dias.

Caso não sobrevenha manifestação, desde já NOMEIO curadora especial 

a Dra. JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES, Defensora Pública 

atuante nesta Comarca de Jaciara, nos termos do art. 72, II do CPC, que 

deverá ser intimada quanto a esta decisão e para se manifestar, no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do Parágrafo 

Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, defesa 

genérica, por negativa geral.

Após, certifique-se o necessário, e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 17 de julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 18846 Nr: 2670-23.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDRO DE SANTANA FILHO, JOSÉ ALVES 

SOBRINHO, MAURÍCIO REIS, EDMAR GONÇALVES DOS SANTOS, 

NATÉRCIO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Souza Lima- 
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defensora pública - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO do Advogado DR. STALYN PANIAGO PEREIRA, via DJE, da r. 

sentença de prescrição de fls. 381/382.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 50875 Nr: 2740-98.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ARAÚJO MIRANDA, AMAURI 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO via DJE dos Advogados. DR. ARY DA COSTA CAMPOS e 

JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA, da r. sentença de extinção de 

punibilidade de fls. 276/277.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 3295-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. MÁRCIO GUIMARÃES NOGUEIRA via DJE, 

da audiência de instrução desiganda para o dia 02/08/2018 às 14h30m.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 92895 Nr: 2770-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 69.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos a Defensora constituída para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 17 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 73469 Nr: 12998-65.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 69.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor constituído para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 17 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 2721-63.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Certifico e dou fé impulsiono os presentes autos para expedir INTIMAÇÃO 

ao AdvogadO DR. ARY DA COSTA CAMPOS, via DJE, para no prazo legal 

apresentar Defesa Prévia em nome da acusada Leonilda Bordin.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001574-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE CANDIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001574-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: HELENICE CANDIDA 

FERREIRA Vistos. Cumpra-se conforme deprecado. Cumprida a finalidade, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens e as baixas de 

estilo. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001604-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA SOARES DE BRITO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001604-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA LUCIA SOARES DE 

BRITO MIRANDA REQUERIDO: SEBASTIAO OLIVEIRA DE ARAUJO Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se ao 

juízo deprecante, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001132-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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1001132-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDINEI LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. Redesigne-se a audiência 

conforme requerido. Intimem-se com urgência. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de DIreito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000168-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUIZ ANTONIO DOS REIS Vistos etc, 

Redesigne-se ato para tentativa de conciliação entre as partes, citando a 

parte reclamada via oficial de justiça, conforme requerido pela parte. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000747-27.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SINESIA SANTOS CASTELI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Manifeste-se a parte 

executada sobre o débito remanescente no prazo de dez dias, sob pena 

de prosseguimento da execução de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA IZABEL PERES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000383-21.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000449-98.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000448-16.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010367-85.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA (EXECUTADO)

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14208366 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 14208366 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-03.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (REQUERIDO)

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14208449 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 14208449.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000309-64.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000438-69.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000434-32.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

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)

 

Certidão Processo n. 1000066-23.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestora Judiciária - 

Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1001191-60.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000354-68.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE GOES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000349-46.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DENILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001194-15.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 
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recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 17 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-46.2018.8.11.0010

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:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 

10:10 , 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: 1001615-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEREIRA DE FREITAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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: 

10:50 , 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: 1001616-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 30/08/2018 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: 1001618-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 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: 30/08/2018 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: 1000169-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FIRMINO 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: 30/08/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001602-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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: 30/08/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 
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(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: 1001620-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 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: 30/08/2018 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXECUTADO)

 

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: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, 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: 30/08/2018 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: 1001588-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 

29/08/2018 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: 1000489-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M BORTOLOTO COMERCIO - 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 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: 1001132-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (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: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB: 

PR20300 Endereço: BRIGADEIRO FRANCO, 1877, APTO. 141-B, CENTRO, 

CURITIBA - PR - CEP: 80420-200 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 09:10 , 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: 1000240-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Certidão Processo n. 1000240-32.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000355-53.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (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: 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: 30/08/2018 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: 1001627-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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: 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: 30/08/2018 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: 1001629-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (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: 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: 30/08/2018 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: 1001634-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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: 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: 30/08/2018 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: 1001628-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 
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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: 30/08/2018 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: 1001631-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 30/08/2018 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: 1001630-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 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: 30/08/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 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: 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: 30/08/2018 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001588-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: OZEIAS CAETANO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA 

DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção 

da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 
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feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001602-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001602-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. 1. Depois de detido exame 

dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência para 

exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros de 

Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação 

apresentada em harmonia com os argumentos levantados e a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada a não 

incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, 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. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

DAIANA ROSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001220-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ROSA DE JESUS 

OLIVEIRA BORGES, DAIANA ROSA BORGES REQUERIDO: EB COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICOS LTDA, EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos, etc. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Também, que esta poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Aliás, não trouxe a parte qualquer elemento novo com seu 

pedido de reconsideração, inexistindo, conforme expresso na decisão 

anterior, ao menos neste momento processual, indício de pactuação da 

entrega do produto as expensas da reclamada. Não se pode ignorar, 

igualmente, ter a parte confessado que em determinado momento das 

negociações concordou com a busca do produto e, ainda, a existência de 

uma suposta taxa a ser paga em eventual entrega pela reclamada. Assim, 

não obstante a imprescindibilidade do utensílio doméstico objeto do pedido, 

não restam preenchidos os requisitos autorizadores para deferimento da 

tutela de urgência, ao menos por ora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, ou diga a parte reclamante se possui interesse 

na prestação de caução bastante a garantir eventuais prejuízos que a 

parte contrária possa vir a sofrer com o deferimento da medida, nos 

termos do art. 300, § 1º do CPC, juntando comprovante do valor da taxa de 

entrega do produto para tanto. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010766-41.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010766-41.2015.8.11.0010. REQUERENTE: IVETE MISSIO RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JACIARA, 16 de julho de 2018. 

Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de prazo para comprovação de 

pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da 

parte executada com fulcro no art. 6º do Provimento n.º 11/2017 - CM e 

art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria judicial para atualização do 

débito e, após, conclusos para diligências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010249-02.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RASIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010249-02.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ANDERSON LUIZ RASIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JACIARA, 16 de julho de 2018. 

Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de prazo para comprovação de 

pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da 

parte executada com fulcro no art. 6º do Provimento n.º 11/2017 - CM e 

art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria judicial para atualização do 

débito e, após, conclusos para diligências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000297-21.2016.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000297-21.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

JACIARA, 16 de julho de 2018. Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de 

prazo para comprovação de pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas da parte executada com fulcro no art. 6º do 

Provimento n.º 11/2017 - CM e art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria 

judicial para atualização do débito e, após, conclusos para diligências. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000262-61.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000262-61.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

JACIARA, 16 de julho de 2018. Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de 

prazo para comprovação de pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas da parte executada com fulcro no art. 6º do 

Provimento n.º 11/2017 - CM e art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria 

judicial para atualização do débito e, após, conclusos para diligências. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000176-90.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000176-90.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: REMI CRUZ BORGES 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

JACIARA, 16 de julho de 2018. Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de 

prazo para comprovação de pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas da parte executada com fulcro no art. 6º do 

Provimento n.º 11/2017 - CM e art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria 

judicial para atualização do débito e, após, conclusos para diligências. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000802-12.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000802-12.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JACIARA, 

16 de julho de 2018. Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de prazo para 

comprovação de pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de penhora on line 

nas contas da parte executada com fulcro no art. 6º do Provimento n.º 

11/2017 - CM e art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria judicial para 

atualização do débito e, após, conclusos para diligências. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000399-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000399-09.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

JACIARA, 16 de julho de 2018. Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de 

prazo para comprovação de pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas da parte executada com fulcro no art. 6º do 

Provimento n.º 11/2017 - CM e art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria 

judicial para atualização do débito e, após, conclusos para diligências. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000448-50.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVETE MISSIO RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JACIARA, 16 de julho de 2018. 

Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de prazo para comprovação de 

pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da 

parte executada com fulcro no art. 6º do Provimento n.º 11/2017 - CM e 

art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria judicial para atualização do 

débito e, após, conclusos para diligências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000563-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000563-71.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

JACIARA, 16 de julho de 2018. Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de 

prazo para comprovação de pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de 

penhora on line nas contas da parte executada com fulcro no art. 6º do 

Provimento n.º 11/2017 - CM e art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria 

judicial para atualização do débito e, após, conclusos para diligências. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001064-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JACIARA, 16 de julho de 2018. 

Vistos, etc. Tendo em vista o decurso de prazo para comprovação de 

pagamento da RPV, DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da 

parte executada com fulcro no art. 6º do Provimento n.º 11/2017 - CM e 

art. 854, do CPC. Remetam-se à contadoria judicial para atualização do 

débito e, após, conclusos para diligências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA IZABEL PERES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000383-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUSA IZABEL PERES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDIENE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000079-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IDIENE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE DOURADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000088-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: QUEILIANE DOURADO SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000276-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LINS DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000276-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANIA LINS DE 

ESPINDOLA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000110-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCICLEIA MARQUES DA 

SILVA SANTANA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 
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havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000360-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO SOUZA PESSOA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALYNE CAROLINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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 DECISÃO Processo: 

1001156-03.2017.8.11.0010. REQUERENTE: DALYNE CAROLINA 

SANCHES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MATHEUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000127-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GUSTAVO MATHEUS 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000344-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO PEDRO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-16.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CAPPELARY RULIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000362-16.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ILDA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: ELAINE CAPPELARY RULIM Vistos, etc. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. Não apresentada impugnação 

ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-68.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE JESUS SUCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010512-68.2015.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIA DE JESUS SUCIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer promovida por ANTONIA DE JESUS SUCIA em face de 
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ESTADO DE MATO GROSSO. 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 11626878. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANE ALVES DE ARAUJO PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000278-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: LUZIANE ALVES DE ARAUJO 

PINHO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas 

audiências porventura designadas nos autos. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO TABOSA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERICK DELFINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000676-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DO LIVRAMENTO 

TABOSA DE ALCANTARA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000099-13.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WILLIAN FELIX DOS SANTOS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENY ANTONIO NOBRE ACIOLY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000134-70.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: BENY ANTONIO NOBRE 

ACIOLY EXECUTADO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 363 de 657



Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000007-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 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 CPC. 

Trata-se de ação de restituição de quantia e reparação de morais 

proposta por RAFAEL DA SILVA PEREIRA em desfavor de 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA – MERCADO LIVRE. 

Narra a parte autora que anunciou para venda o produto relógio “Invicta 

S1 Rally Yakuza 15863 – Ouro 18K”, junto a plataforma da parte 

reclamada, porém, afirma que realizou o envio do produto ao comprador, 

sem nada receber, requerendo ao final o ressarcimento do valor do 

produto, bem como, o valor dispendido com o frete e indenização por dano 

moral. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminares 

de carência da ação e de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito que 

não há dever de indenizar, haja vista que a parte reclamante fora vítima de 

fraude, realizando a transação fora de sua plataforma, inexistindo o dever 

de indenizar. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES A carência de ação 

é o não preenchimento de todas as condições de ação pelo autor, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Desta feita, ao apontar possível falha no serviço prestado pela 

parte reclamada, mostra-se evidente o interesse de agir da parte autora. 

Rejeito a preliminar suscitada. Entendo pela rejeição da preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que os documentos anexados aos autos 

demonstram a existência de relação entre as partes, sendo a mesma, 

portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente 

reclamação. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

De toda forma, 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 300 e 302 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 do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora celebrou a realização do negócio através da plataforma da parte 

reclamada, a fim de que pudesse contar com a garantia de segurança da 

transação alardeada nos autos. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, provando o 

que afirmou com a defesa. No presente caso, observa-se que a própria 

parte autora afirma na exordial e apresenta documentos, demonstrando 

que realizou a transação através de e-mail. Em que pese às alegações da 

parte autora, verifico que os serviços prestados pela reclamada se limita a 

servir como um canal de ofertas para terceiros, ou seja, a reclamada 

oferece uma plataforma eletrônica de negociação pela internet que, se 

realizada única e exclusivamente através da mesma, contará com a 

proteção e segurança em suas transações. Entretanto, verifico que 

diferentemente do alegado pela parte autora, esta não realizou a 

transação pela plataforma da parte ré, pois, conforme se infere dos 

documentos juntados na exordial, a transação fora realizada através de 

e-mail, diretamente entre a parte autora e terceiro, não havendo qualquer 

tipo de intermediação pela parte ré. Ademais, coube a parte autora a 

escolha pela forma de realização da transação diretamente ao comprador, 

e não por meio de um dos meios “seguros” de vendas ofertados pela 

reclamada. Por meio da plataforma disponibilizada, a reclamada recebe o 

valor e somente após a confirmação de seu recebimento autoriza o envio 

do produto pelo vendedor. Outrossim, é certo que parte reclamada 

disponibilizou os serviços em favor da parte reclamante, sendo que esta 

última optou em não se utilizar dos mesmos. O fato é que a reclamada não 

contribuiu pelos prejuízos suportados pela parte autora, haja vista que a 

transação não fora realizada em sua plataforma, de modo que não pode 

ser responsável pela idoneidade das demais pessoas que não fazem 

parte de seus cadastros. Dessa forma, não tendo a parte autora imputado 

qualquer conduta da reclamada a contribuir na consecução do evento 

danoso, inviável imputar-lhe responsabilidade pelos danos alegados. 

Aduza-se que os únicos responsáveis pelo evento danoso são o autor, 

que não foi diligente quando da realização da venda, e aqueles com quem 

o autor negociou, que receberam o produto e não realizaram o pagamento. 

Corroborando com esse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INTERNET. COMPRA DE VEÍCULO. ANÚNCIO 

DISPONIBILIZADO PELO MERCADO LIVRE. NÃO UTILIZAÇÃO DA 

PLATAFORMA DE COMPRA DO "SITE", NEM TAMPOUCO O MERCADO 

PAGO PARA O PAGAMENTO. CONSUMIDOR QUE OPTA POR EFETUAR O 

PAGAMENTO DIRETAMENTE AO VENDEDOR CONSTANTE DO ANÚNCIO E 

NÃO PROCEDER AO PAGAMENTO VIA MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MERCADO LIVRE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004574356, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004574356 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

06/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 08/05/2014) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA 

INTERNET. FRAUDE. QUEBRA DAS REGRAS DE SEGURANÇA. FATO 

EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE 

NÃO CONFIGURADA. 1. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

INTERMEDIADORA DE VENDA NA INTERNET É EXCLUÍDA QUANDO 

DEMONSTRADO O FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, TAL COMO 

OCORREU NA HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA, ALÉM DE NÃO 

UTILIZAR DO SISTEMA MERCADO PAGO, VIOLOU AS REGRAS DE 

SEGURANÇA DA TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA AO DEPOSITAR O 

PAGAMENTO NA CONTA DE TERCEIRA PESSOA. 2. SE O AUTOR NÃO 

ATUOU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA NOS NEGÓCIOS VIRTUAIS E 

DESOBEDECEU REGRA DE SEGURANÇA, A TENTATIVA DE ATRIBUIR O 

PREJUÍZO À EMPRESA INTERMEDIADORA E AO SUPOSTO VENDEDOR 

NÃO ENCONTRA APOIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, NEM MESMO NA 

LEI DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. 3. SE NA HIPÓTESE AS EVIDÊNCIAS 

NÃO INDICAM CULPA DO PRIMEIRO RÉU (SUPOSTO VENDEDOR DO BEM) 

NA FRAUDE QUE CULMINOU COM A PERDA DO AUTOR, DEVE SER 

CONFIRMADA A SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO. 4. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 5. ACÓRDÃO LAVRADO NA FORMA DO 

ART. 46 DA LEI 9.099/95. 6. CONDENO O RECORRENTE A PAGAR AS 

CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. A EXIGIBILIDADE FICARÁ 

SUSPENSA ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. (TJ-DF - 

ACJ: 20130110841319 DF 0084131-79.2013.8.07.0001, Relator: EDI 

MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/05/2014 . Pág.: 294) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADO LIVRE. NÃO ENTREGA DO 

PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍTIO DE COMPRA E VENDA 

VIRTUAL. NÃO VERIFICADA. DERAM PROVIMENTO AO APELO. RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70057198665, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 21/11/2013) (TJ-RS - AC: 70057198665 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 21/11/2013, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/11/2013) Conforme 

regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o 

fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa 

exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. Nesse 

sentido, transcrevo o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – PRESTAÇÃO SERVIÇO 

– TRANSPORTE AÉREO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – CULPA 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, §3º, CDC – DESISTÊNCIA DO 

EMBARQUE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando comprova a culpa 

exclusiva do consumidor, diante da desistência voluntária do embarque. 

(Ap 70181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

24/08/2016) Assim, tenho que não houve falhas na prestação do serviço, 

vez que, a forma da transação ocorreu por escolha exclusiva do 

consumidor, que optou em não utilizar a plataforma da parte reclamada. 

Deste modo, rejeito os pedidos da parte reclamante, pois tenho que a parte 

reclamada agiu no exercício regular de direito, prestando serviço de 

maneira adequada, não havendo o que se falar em abusividade de sua 
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conduta, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil e, 

consequentemente, o dever de reparar os danos. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o não reconhecimento de 

falhas na prestação dos serviços da parte reclamada. 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, etc. 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

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71868 Nr: 2157-84.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleni Almeida da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar o patrono das partes acerca da juntada de ofício de fls.27/28, para 

querendo requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107753 Nr: 2032-14.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Cozer, Adalberto Tirloni, 

Cassiana Candido Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Leonardo Xavier Roussenq - OAB:OAB/PR 25.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para cumprimento de 

mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78397 Nr: 1282-80.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNdO, ANdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Covre - 

OAB:15255/MT

 Considerando que os autos foram remetidos com Vista à DPE em 

25/10/2016, e até a presente data não houve manifestação, esta 

secretaria fez o retorno automático dos autos, de acordo com o artigo 234 

da CNGC. Ante o exposto, impulsiono novamente à DPE para 

manifestação, e no mesmo ato intimar as partes acerca da juntada de 

ofício de ref: 32 em 05/05/2017, para que querendo requeira o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57299 Nr: 3543-57.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Holanda & Gonçalves Ltda EPP (Filial), Valfredo 

Gil Holanda Moraes, Josenilde Gonçalves Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corte Regional vem adotando a respeito do tema, no sentido de que "a 

utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas em caráter 

excepcional, quando esgotados os meios disponíveis para localização de 

bens do devedor" (vide, 1 por exemplo, julgado proferido nos autos do 

Agravo de Instrumento n.º 2013.02.01.003371-5, relatoria dessa 

Desembargadora, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 

09/07/2013), não merece acolhida a argumentação apresentada pela 

agravante, devendo também, quanto a este aspecto, ser mantida a 

decisão do Julgador de primeira instância.- "A realização das diligências 

necessárias a fim de esgotar todos os meios possíveis para a busca do 

endereço dos Réus cabe à Autora. Desta forma, não se justifica o 

deferimento, pelo Juiz, da consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, 

RENAJUD, CESAN e SIEL, para obtenção de tal endereço" (Agravo de 

Instrumento n.º 201302010186982, Rel. Desembargador Federal 

GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma Especializada, à unanimidade 

de votos, publicado no E-DJF2R de 03/12/2014).- Recurso desprovido. 

(Processo AG 00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; 

Julgamento 08/06/2016; Relator: Vera Lúcia Lima) Portanto, para a 

providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente 

para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Às providências.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65387 Nr: 2563-42.2014.811.0018

 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: Lauro Rogério Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara, Banco Panamericano 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimar o patrono da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

aos Recursos de Apelação fl.159/176 e fl. 177/227, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 3934-75.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12.529/ES

 Intimar o patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.220/245, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60906 Nr: 3526-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7.443/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.1.042/1.047, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 2113-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, João Victor Gomes de Siqueira - OAB:12.246/MT, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:MT 7.918, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior 

- OAB:7445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencia do sr Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57241 Nr: 3480-32.2012.811.0018

 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: VOCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 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: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 167-92.2014.811.0018

 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: Adalberto Tezini Molina Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparicio Cardoso da Roza, Soan Barros 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: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 Intimar os patronos das partes quanto a audiência designada para o dia 

08.11.2018, às 14h30min, na Carta Precatória código 329159, comarca de 

Sinop.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42845 Nr: 3275-37.2011.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ricardo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira se manifeste quanto 

a juntada de contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64591 Nr: 1902-63.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Tiago Pais Simão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Intimar o patrono da parte requerida da audiência designada para o dia 

06.08.2018, às 15h, na Carta Prexatória Código 39409 - Número Único 

1091-66.2018.811.0082.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1986-35.2012.811.0018

 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: Ademir Costa Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguros S/A

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

quanto ao retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64908 Nr: 2179-79.2014.811.0018

 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: Silene Francisca dos Santos Brizola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 1365-38.2012.811.0018

 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: IdAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Intimar o patrono da parte autora quanto ao cancelamento do alvará 

406526-3/2018, conforme fl.143, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 2564-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Leite de Moraes ME, Marcio Leite de Moraes, 

Vanessa Vieira das Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro o pedido de Ref.24.

Cumpra-se na forma requerida, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 99571 Nr: 6457-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 D E C I S Ã O

I. Defiro o pedido de Ref. 26 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora e avaliação do imóvel oferecido (Ref.20), devendo a 

parte exequente arcar com o pagamento de diligência.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO do bem imóvel 

penhorado.

III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) 

dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos a avaliação, independentemente de novo 

despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo 

de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio 

valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os 

autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64024 Nr: 1383-88.2014.811.0018

 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: Abdenio Alexandre de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pereira Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DESPACHO

Vistos, etc.

Nomeio a Dra. Marcia Campos Luna (OAB 12418-O)para patrocinar a 

defesa da parte requerida, arbitrando 02 (dois) URHs.

Vistas dos autos à advogada nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63391 Nr: 810-50.2014.811.0018

 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: Maria Rosinei Pavão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Pinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 Vistos, etc.

Torno sem efeito a certidão de f. 72, tendo em vista que a parte 

compareceu à audiência.

Colham-se as alegações finais.

 Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82810 Nr: 3377-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: (Espólio de Zenir Minosso) representado por Maira 

Fernanda Minosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se Ação de execução de título judicial proposto por Espólio de Zenir 

Minosso em face de João Dias Filho, todos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à f. 69.

Entre um ato e outro, antes mesmo que fosse o executado devidamente 

citado, o exequente acostou aos autos acordo entabulado entre as partes, 

pugnando pela sua homologação (f. 131-132).

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 131-132), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Oficie-se ao Segundo Cartório Notarial de Cuiabá-MT determinando a baixa 

das averbações premonitórias realizadas nas margens das matrículas n. 

66.714 e 67.449.

Oficie-se a 5ª Vara Cível da Capital informando a extinção do presente 

feito, pugnando pela devolução da Carta Precatória n. 1217320.

Deixo de manifestar quanto a restrições de veículos eis que não foi 

procedimento adotado nestes autos.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38508 Nr: 2532-61.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves, Leonor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Barbosa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos, etc.

Considerando a morte de uma das Requerentes, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Deverá o Requerente Osvaldo providenciar a abertura do inventário, 

dando azo à sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros.

Após o prazo de suspensão, intime-se o Requerente para que promova o 

andamento do processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 313, 

§2º, inc. II, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35996 Nr: 160-42.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves de Oliveira, APARECIDA DE OLIVEIRA 

ALMEIDA, Valdeci Neves de Oliveira, ALVANIRA OLIVEIRA LESSA, 

DECÍLIO NEVES DE OLIVEIRA, ODETE NEVES, Aderício Neves de Oliveira, 

Arnaldo Neves de Oliveira, João Neves de Oliveira, JANETE NEVES DE 

OLIVEIRA, EDNA NEVES DE OLIVEIRA, REGINALDO ROSA, REGINALDO 

NEVES DE OLIVEIRA, CLODOALDO NEVES DE OLIVEIRA, JOCILENE 

SALDANHA DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO KEMPINSKI DE OLIVEIRA, 

MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Neves de Oliveira, Laurentina 
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Rodrigues do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlea Silva de Melo - 

OAB:OAB/PR 78.319, Wagner Luiz Andreata Weiss - OAB:OAB/PR 

68.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

I - Providencie, a secretaria, a anotação dos novos advogados indicados 

pelos herdeiros.

II - Diante da injustificada omissão da inventariante, intimem-se os 

herdeiros acerca do pedido de f. 221, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103697 Nr: 8605-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Francisco Rubira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José Martins Paiva, Roberto 

Aparecido Paiva, PAIVA & HEEMAN DE PAIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de execução proposta por Ademir Francisco Rubira em 

face de Reginaldo José Martins de Paiva e outro, todos qualificados nos 

autos.

A ação foi recebida às f. 51. Porém, antes que ocorresse a citação da 

parte adversa, o exequente peticionou (f.54-55), pugnando pela extinção 

da ação, a ante o manifesto desinteresse em prosseguir com a demanda.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84682 Nr: 4492-42.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS Distribuidora de Medicamentos Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Liberal Ltda, Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Sanabria Carvalho - 

OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Manifeste-se a parte autora quanto ao extrato da pesquisa realizada no 

Bacenjud a fim de localizar valores em conta do executado, devendo o 

exequente dar prosseguimento no feito indicando bens a penhora.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39770 Nr: 231-10.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Juara - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Silva Sobral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 D E S P A C H O

NOMEIO como advogado dativo do requerido o advogado Dra. Joselaine da 

Silva Anjos, (OAB n. 23.765/O) para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Desde já, em conformidade com a Tabela da OAB/MT, arbitro honorários 

advocatícios a patrona nomeada, no valor de 02 (dois) URH.

Com a apresentação da contestação, manifeste-se a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82660 Nr: 3312-88.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Vistos etc.

Certifique se a parte requerida foi intimada acerca da decisão evento 23, 

ocasião em que o feito passou a tramitar apenas com relação ao pedido 

de exibição.

Caso não tenha havido a intimação, determino o imediato cumprimento do 

ato.

Caso contrário, venham conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2713-62.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Olívio Pistore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L. V. GARCIA VEÍCULOS-ME, CNPJ: 

04720286000130 e atualmente em local incerto e não sabido LUZIA 

VICTOR GARCIA, Cpf: 88620794191, Rg: 1.650.167, Filiação: José 

Victorde Moraes e de Sebastiana Luiza da Silva, data de nascimento: 

28/07/1960, brasileiro(a), natural de Quirinopolis-GO, casado(a), aux. 

administrativo. 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: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.Sem 

custas e honorários.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 25001 Nr: 3001-15.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Violada Transportes- ME, Emerson Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. VIOLADA TRANSPORTES- ME, CNPJ: 

04512690000119 e atualmente em local incerto e não sabido EMERSON 

VIOLADA, Cpf: 63015676172, Rg: 1237070-3, Filiação: Darci Violada e 

Aparecida Lourdes Barlatt Violada, data de nascimento: 25/08/1978, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, casado(a), motorista/empresário, 

Telefone (66) 9602-7247. 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: 06/06/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de E. 

VIOLADA TRANSPORTES- ME e EMERSON VIOLADA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de certidão da dívida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 589/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2006

 - Valor Total: R$ 4.737,27 - Valor Atualizado: R$ 4.737,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 87, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 26079 Nr: 4112-34.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atual Assessoria e Gestão Empresarial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATUAL ASSESSORIA E GESTÃO 

EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 07181873000197. 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: 20/08/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de ATUAL 

ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de certidão de divida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5383/2005.

 - Valor Total: R$ 2.148,37 - Valor Atualizado: R$ 2.148,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 37, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/12/2006

Juara, 16 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 35992 Nr: 156-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos da Silva e Cia Ltda., Jorge Carlos da 

Silva, Neuza Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. CARLOS DA SILVA E CIA LTDA., CNPJ: 

24698623000148 e atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

CARLOS DA SILVA, Cpf: 39140261972, Rg: 839.865, Filiação: José Jorge 

da Silva e Maria Zumira Araújo da Silva, data de nascimento: 17/11/1961, 

brasileiro(a), natural de Paraíso do Norte-PR, casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. CARLOS DA SILVA E CIA 

LTDA., JORGE CARLOS DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de certidão de dívida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9280/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

 - Valor Total: R$ 87.075,00 - Valor Atualizado: R$ 87.075,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 64, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 36671 Nr: 834-20.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. Garcia Bento Botton-ME, Kelly Cristina 

Garcia Bento Botton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K. C. GARCIA BENTO BOTTON-ME, CNPJ: 

02085398000131 e atualmente em local incerto e não sabido KELLY 

CRISTINA GARCIA BENTO BOTTON, Cpf: 14752185830, Rg: 23.395.755-8, 

Filiação: Luiz Carlos Bento e Dalva Garcia Bento, data de nascimento: 

14/11/1971, brasileiro(a), natural de Perdizes-SP, separado(a) 

judicialmente, professora. 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: 23/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de K. C. GARCIA BENTO 

BOTTON-ME e KELLY CRISTINA GARCIA BENTO BOTTON, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de certidão de dívida, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13245/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 8.171,00 - Valor Atualizado: R$ 8.171,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 54, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de julho de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 48-68.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Molina Marafiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 61094 Nr: 3709-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Luciana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar 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.: 35541 Nr: 3101-96.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silso Nascimento Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para informar se houve a implantanção 

do benefício, vez que até a presente data não há resposta ao ofício 

encaminhado às fl.101/101-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55544 Nr: 1755-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.H.de Oliveira Construtora -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108.911, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação de 15.06.2018 no DJE nº10275, não 

constou o nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento OAB/MT 

20.732-A, renovo a intimação de fl. 84.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101726 Nr: 7640-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Roxadelli, Arcelino da Silva, Glaucia 

Florencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Vistos.

 Considerando o conflito de teses defensivas, conforme alegado pelo 

Defensor Público (ref. 28), nomeio como advogado dativo o Dr. Moacir 

Veloso Junior para, sendo que os honorários serão fixados na prolação 

da sentença.

Sendo assim, intime-se o advogado sobredito para apresentar resposta à 

acusação em favor da ré Glaucia Florencio da Silva, no prazo legal, ou 

para que informe a possibilidade de fazê-la.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2105-20.2017.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 Destarte, tratando-se de procedimento que envolve o direito das crinças 

acima citadas, inclusive a integridade física e psicológica destas, 

denota-se que, antes de qualquer decisão, deve-se esgotadar todas as 

vias disponibilizadas, a fim de garantir o melhor interesse dos menores 

envolvidos. Nesse sentido é o disposto no art. 4º do Estatudo da Criança e 

do Adolescente: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. Deste modo, em 

atendimento aos princípios do melhor interesse da criança, da proteção 

integral e da prioridade absoluta, bem como ante a orientação do Núcleo 

Multidisciplinar da Comarca de Alta Floresta/MT, denota-se que é imperioso 

a realização do depoimento sem dano com Gustavo e Henrique. Em pese 

as medidas protetivas de urgência não admitirem, em tese, dilação 

probatória, é cediço que estas devem perdurar enquanto se fazem 

necessárias para o caso. Assim, conclui-se que não se trata apenas de 

dilação probatória, eis que não será discutido a culpabilidade ou não do 

genitor, mas sim em ato necessário para verificar a necessidade ou não 

da manutenção da medida protetiva urgência, no que tange a suspensão 

das visitas aos menores. Ante o exposto, designo o dia 08/08/2018 às 

15h30min para a realização do depoimento sem dano dos menores 

Henrique e Gustavo. Intimem-se às partes. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000909-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENAN SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VENTURA COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000909-40.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CARLOS RENAN SILVA COSTA INVENTARIADO: CARLOS 

VENTURA COSTA VISTOS. Conforme se infere da decisão de ID. 

13958935, por um equívoco do Juízo, o ‘de cujus’ foi nomeado como 

inventariante no feito. Portanto, tratando-se de claro erro material, passível 

de correção até mesmo de ofício, consoante se infere da regra contida no 

artigo 494, I, do CPC, retifico o quinto parágrafo do decisum nos seguintes 

termos: “Nomeio como inventariante o requerente CARLOS RENAN SILVA 

COSTA, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por 

meio de seu procurador, e apresentar as declarações nos 20 dias 

subsequentes, caso ainda não tenha apresentado, advirto, no entanto, 

que o requerente deverá trazer aos autos as certidões negativas de 

débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme disciplina o 

artigo 659 do CPC, bem como do Cartório de registro de imóveis.” No mais, 

permanece a decisão tal como lançada. Às providências. Juína/MT, 13 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000911-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

LEILA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000911-10.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: DIVINA FERNANDES DA SILVA, LEILA FERNANDES DA 

SILVA, ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA, FELICIO DANIEL DA SILVA 

VISTOS. Conforme se infere da inicial, os requerentes, ao argumento de 

não possuírem condições financeiras para arcarem com as custas e 

despesas de ingresso, pleitearam a concessão do benefício processual 

da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 
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claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Desta forma, intimem-se os requerentes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, NCPC), completarem a 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do 

NCPC. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 13 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000936-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELFONSO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000936-23.2018.8.11.0025 

AUTOR: DELFONSO COSTA RÉU: JOSE PRIMO ALVES VISTOS. Conforme 

se infere da inicial, o requerente, ao argumento de não possuir condições 

financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a 

concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo 

com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que 

trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado 

tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Preclusa a oportunidade processual, 

proceda o autor ao recolhimento das custas, imediatamente, pena de 

cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas ou apresentada prova 

da hipossuficiência, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 13 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000918-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO INACIO DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000918-02.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ EMBARGADO: 

SEBASTIAO INACIO DA SILVA VISTOS. Prefacialmente, intime-se a 

embargante para comprovar o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumprido o item anterior, recebo os embargos à execução para 

discussão, eis que tempestivos, nos termos do Art. 915 do NCPC. Indefiro 

o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não 

demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, 

conforme elenca o Art. 919, §1º, do NCPC. Ademais, as questões 

abordadas pela embargante merecem dilação probatória ampla, 

incompatível, pois, com a tutela requerida em sede de urgência. Intime-se, 

pois, a embargada para, no prazo legal, manifestar sobre os presentes 

embargos, nos termos do Art. 920 do NCPC. Sem prejuízo, promova-se a 

associação do presente processo à ação de execução de título 

extrajudicial nº 1000116-38.2017.811.0025. Às providências. Juína/MT, 13 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

 

"Intimar as partes acerca da redesignação da Audiência no Juízo 

Deprecado para o dia 8 de novembro de 2018 às 14hs".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SOLA TERUEL (EXECUTADO)

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000523-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca da Carta Precatória retro juntada, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53562 Nr: 5675-71.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DAS GRAÇAS FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:16616-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040, FLAVIANA LETICIA R. MOREIRA - OAB:12891, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

724,75, a que foi condenada nos termos da r. sentença/acórdão de fls. 

154/159. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

413,40 para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 311,35 para fins 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 
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Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99411 Nr: 812-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VILMA GIRALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE BARBOSA LOURENÇO, 

ADENILSON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 Autos n°: 812-96.2014.811.0025 (Código: 99411)

Requerente: Vilma Giraldi

 Requeridos: Cleidiane Barbosa Lourenço e Outro

 Vistos,

Compulsando os autos, denota-se que retornaram da Corte Estadual, com 

julgamento em sede recursal e certidão de trânsito em julgado, entretanto, 

mesmo se cuidando de decisão de caráter mandamental lato sensu, 

passado quase um ano do retorno dos autos, inexiste provocação ou 

qualquer comportamento ativo da parte exequente.

Dessarte, intime-se a parte vencedora sobre o retorno dos autos a este 

Juízo, a fim de que adote as medidas que entender adequada à execução 

do decisum, no prazo de 15 dias, pena de arquivamento do feito, com as 

baixas e anotações pertinentes.

Independente de qualquer manifestação, desapensem-se estes autos da 

ação declaratória de nulidade de cod. 133950, na medida em que não se 

reconhece conexão entre ações já julgadas, ex vi do que preconiza a 

Súmula n. 235/STJ, verbis: “A conexão não determina a reunião dos 

processos, se um deles já foi julgado”.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juína/MT, 17 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 133950 Nr: 5089-53.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLIANA RODRIGUES DOS SANTOS, 

LORIVAL ETINE, VILMA GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, a própria pretensão de ingresso parece nebulosa nesse 

primeiro instante, já que a posse da coisa não se confunde com o domínio, 

e os eventuais atos jurídicos praticados entre a demandante e os 

primitivos ocupantes do imóvel (Lorival Etiene e Apolinária Rodrigues dos 

Santos), são res inter alios acta e não condicionam terceiros, muito menos 

o detentor do domínio útil de bem público.Nesse diapasão, frágeis as 

provas e os fundamentos da pretensão liminar, indefiro a antecipação de 

tutela requestada na peça vestibular, porque ausentes os requisitos legais 

necessários ao adiantamento da tutela de mérito.Noutro passo, porque a 

ação se intitula anulatória de ato jurídico, determino que a autora emende a 

inicial para: (a) incluir no polo passivo da demanda o autor do ato 

alegadamente nulo; (b) esclarecer qual das causas de nulidade previstas 

no art. 166 do CC/2002 embasa o pedido de nulidade, já que nenhuma 

delas se refere à eventual ilegitimidade do Poder Público de transmitir 

domínio a particular por meio de projeto de regularização fundiária; (c) 

adequar o valor da causa à previsão do art. 292, II, do CPC, já que a 

pretensão deve corresponder ao montante do ato jurídico de transmissão 

de propriedade que se busca anular judicialmente, recolhendo as custas 

complementares, sobre o valor do proveito econômico buscado com a 

ação, no prazo de 15 dias, pena de extinção sem julgamento de 

mérito.Porque proposta a ação há mais de 10 meses sem qualquer ato 

relevante para seu impulsionamento, após a emenda da inicial, venham 

conclusos para recebimento e citação dos requeridos.Publique-se a 

decisão no DJe.Juína (MT), 17 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37132 Nr: 1101-73.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSS, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1101-73.2007.811.0025

Código 37132

V I S T O S,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Eriton Antônio de 

Souza representado por sua genitora Maria Socorro de Souza em face de 

Antônio da Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover os atos 

e diligências que lhe competiam e, intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito quedou-se inerte, ocasionando assim o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção da 

presente ação.

Relatados, decido.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Kelli Cristini 

Panas Helatczuk, inscrita na OAB/MT 15.515/O, FIXO em seu favor 

honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da 

OAB, expeça-se a certidão de arbitramento de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ.

Outrossim, revogo a ordem de prisão expedida em desfavor do 

executado, providencie a Secretaria as baixas necessárias.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

Juína/MT, 16 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110454 Nr: 2791-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDAAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDAA, OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 Autos n. 2791-59.2015.811.0025

Código 110454

V I S T O S,

 Considerando que o exequente atingiu maioridade civil, intime-o 

pessoalmente para regularizar a representação processual, bem como 

para informar se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

10 dias.

Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 16 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122256 Nr: 2765-27.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL, SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, em consonância 

com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes para reconhecer a união estável de Rosa Celina da Silva Bosse e 

João Bosco Lima ocorrida entre os anos de 1992 a 2015, para que surta 

seus efeitos legais e jurídicos.Com efeito, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor 

dativo Eder Hermes, inscrito na OAB/MT 16.727, FIXO em seu favor 

honorários dativos no montante de 05 (cinco) URH’S da tabela atual da 

OAB, expeça-se a certidão de arbitramento de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ.Isento de custas em face do benefício da 

justiça gratuita. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo. P. I. C.Às providências.Juína/MT, 16 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134184 Nr: 5241-04.2017.811.0025

 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: QDOML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, REGINA 

MARILIA DE OLIVEIRA - OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Queila de 

Oliveira Miranda Lima e Marcos de Souza Lima para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, 

fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira.Isento 

as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem 

beneficiários da justiça gratuita.Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências. Juína/MT, 16 de julho de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89007 Nr: 3163-13.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDOC, ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B

 Autos n. 3163-13.2012.811.0025

Código 89007

V I S T O S,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Tarcísio de Oliveira 

Caetano representado por sua genitora Silvania Dias de Oliveira em face 

de Eleniel Caetano da Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover os atos 

e diligências que lhe competiam e, intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito quedou-se inerte, ocasionando assim o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Relatados, decido.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Andréia 

Oliveira Lima, inscrita na OAB/MT 6283-B, FIXO em seu favor honorários 

dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da OAB, 

expeça-se a certidão de arbitramento de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências.

Juína/MT, 16 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000939-75.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Cuida-se de ação de 

cobrança de honorários advocatícios proposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, por meio da qual pretende a exequente o recebimento de 

créditos advindos do exercício do múnus processual decorrente de sua 

nomeação como advogada dativa em ações em trâmite neste Foro. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Entretanto, com 

relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não 

verifico a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da 

medida. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das 

benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a ausência de 

condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário para 

suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica da requerente diverge da alegada 

hipossuficiência econômica para demandar judicialmente, uma vez que é 

advogada que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande 

maioria advinda de causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente 

a fazer frente ao pagamento das custas processuais iniciais. Não é 

demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte 

autora não se encaixa na classe dos necessitados deste País e, sendo as 

custas judiciárias devidas pela prestação de um serviço específico e 

divisível, escancara-se sua natureza tributária (taxa, nos moldes 

preconizados no artigo 77 do CTN), não podendo o Juízo aviar-se na 

condição de legislador e conceder gratuidade fora das hipóteses de 

isenção fiscal legalmente previstas. Destaque-se que ao contrário de 

outros entes federativos, não existe no Estado de Mato Grosso disposição 

legal que viabilize o pagamento das custas processuais ao final, tampouco 

que preveja isenção do recolhimento de custas a quem tenha servido 

como defensor dativo em processos judiciais; sendo forço ressaltar que o 

art. 456 da CNGCGJ/MT estabelece que as custas devem ser recolhidas 

no ato da distribuição, salvo se a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, como inclusive já decidiu este Sodalício 
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Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

– EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO 

FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO 

IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO 

AO DIREITO DE RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE 

SUCUMBENTE – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor 

não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos 

processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser 

indeferida. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. Sendo a parte sucumbente, 

cabível sua condenação no pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 

162674/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

17/04/2017) Doutra banda, ainda que a demandante não seja 

hipossuficiente na concepção jurídica da palavra, é certo que o defensor 

dativo exerce um múnus público, atuando no espaço da omissão do 

Estado, que por indizíveis razões não cuidou de aparelhar a Defensoria 

Pública em todo território estadual para o exercício integral do seu mister 

constitucional de proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos 

necessitados. Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o 

adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de 

honorários advocatícios advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de 

passagem, deveriam ter sido pagos administrativamente, inexiste no 

ordenamento jurídico vigente qualquer ato normativo que possibilite ao 

magistrado conceder à demandante isenção do recolhimento de tais 

tributos. Vale ressaltar que tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 

8954/17, que tem como objetivo desobrigar o advogado de recolher custas 

processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, tornando 

indiscutível a necessidade de regulamentação da referida isenção legal. 

Sendo assim, com espeque no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC 

e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de 

recolhimento das custas processuais devidas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 

monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem, bem como fazer os autos conclusos para extinção. A fim de 

possibilitar o lançamento das informações no sistema de arrecadação e 

viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, 

nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria 

encaminhar cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal 

providência, a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no link “Emissão de Guias 

Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, momento em que 

o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido pagamento. Cumprida 

a determinação anterior, tratando-se de ação de execução por quantia 

certa com base em título judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do 

artigo 910 do CPC/2015, cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 

30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(CPC/2015, art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 13 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1000954-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000954-44.2018.811.0025 Vistos etc. A jurisprudência tem 

firmado o entendimento de que para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, faz-se necessário a comprovação da insuficiência 

de recursos e não apenas baseado na simples declaração, uma vez que a 

Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a assistência judiciária, traz 

em sua redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM 

tal necessidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- EMENDA A INICIAL – Valor da causa – matéria de ordem pública – 

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – NATUREZA DECLARATÓRIA – 

CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, DO CPC – POSSIBILIDADE 

VALOR A SER FIXADO CONFORME PARÂMETRO DISPOSTO EM PREÇO 

DO HECTARE DO IMÓVEL POR PLANILHA APRESENTADA PELO INCRA/MT 

– RECURSO DESPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda que se trate de 

ação declaratória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo 

econômico, isto é, ao proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação 

de usucapião o valor da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial 

para lançamento do imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo 

inclusive ser modificado de ofício pelo Magistrado, por se tratar de matéria 

de ordem pública. (AI 5329/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 

31/07/2015)” Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício, documentos que comprovem a 

impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, tais 

como cópia da carteira de trabalho, última declaração completa do imposto 

de renda, cópia do extrato bancário, etc. Ou ainda, no mesmo prazo, 

recolher as despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação. Juína/MT, 13 de julho de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001221-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FIGUEIRA BRAVO (AUTOR)

EDSON BRAVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARANO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora para recolha o valor correspondente para 

elaboração do Mandado de Averbação, considerando tratar de processo 

com custas. JUÍNA, 17 de julho de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 1967-03.2015.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENALVA OLIVEIRA DA 
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SILVA ALMEIDA - OAB:19459/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para requerer o 

que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da 

decisão de fl.55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 5457-72.2011.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GENESIO LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Intime-se o advogado da parte autora para que recolha o valor da 

diligência correspondente para notificação do advogado nomeado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-98.2016.8.11.0025

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:

ANTONIO DADON (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

JUNTE AOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-94.2016.8.11.0025

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:

MARCOS DO NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO FABIO PETENGILL Processo: 

1000218-94.2016.8.11.0025; Valor causa: R$ 4.255,01; Tipo: Cível; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: MARCOS DO NASCIMENTO DA 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s): MARCOS DO NASCIMENTO DA 

SILVA. Endereço: RUA DOM PEDRO 1, 591, AO LADO DA IGREJA 

BATISTA, BAIRRO PALMITEIRA, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. ADVERTÊNCIAS: 1. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, 

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

devedor. OBSERVAÇÃO: 1) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJE, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 2) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. JUÍNA, 17 de junlho de 2018. SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 

CARVALHO Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000588-73.2016.8.11.0025

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:

EDMILSON JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000154-16.2018.8.11.0025

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:

VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença proferida nos autos, o qual extinguiu o 

processo, sem julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-95.2016.8.11.0025

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:

VALMIR BALILA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000593-95.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: VALMIR BALILA DIAS 

VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-68.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEANDRO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000653-68.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: ADEANDRO ALVES DE OLIVEIRA VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-32.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000733-32.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: ADRIANA MARCIA DOS SANTOS VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010034-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI PRESTES (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010190-66.2016.8.11.0025

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:

FERNANDO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010190-66.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: FERNANDO ALVES DE 

SOUZA VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010220-04.2016.8.11.0025

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:

JULIO CEZAR SILVERIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010220-04.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JULIO CEZAR SILVERIO DE 

OLIVEIRA VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-09.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILCE YUNG (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença que homologou o acordado 

entabulado entre as partes, e por consequência declarou extinto o 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000033-22.2017.8.11.0025

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:

ANDERSON DE SOUZA ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000033-22.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANDERSON DE SOUZA 

ARAUJO VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MOREIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença, bem como para que 

manifeste-se quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de seu inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BRANDALIZE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000889-83.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

REQUERIDO: SANDRO BRANDALIZE VISTOS. Intime-se o requerido para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual extinguiu o 

processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-04.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO ROSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença que reconheceu os Embargos e lhe 

deu provimento sanando a omissão apontada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000768-89.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA APARECIDA GABARDO NENEVE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000768-89.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: SIDNEIA APARECIDA GABARDO NENEVE DE OLIVEIRA 

VISTOS. Intime-se a reclamada para cumprir voluntariamente a sentença 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 
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expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-05.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE ZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (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 que reconheceu os Embargos e lhe 

deu provimento sanando a omissão apontada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MAVEL BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000874-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: SILVANE MAVEL BORGES VISTOS. Intime-se a reclamada 

para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de 

mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no 

prazo legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000771-44.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000771-44.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: WALISOM BENTO DE SOUZA VISTOS. Intime-se o 

reclamado para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o devedor 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER TARGINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO REBERTE DE MARQUE OAB - SP219733 (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI OAB - DF39887 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372/O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000767-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000767-07.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: PAULO MENDES VISTOS. Intime-se o reclamado para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o devedor não efetue, no prazo legal 

o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do 

débito acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-52.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 379 de 657



CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000764-52.2016.8.11.0025. REQUERENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

REQUERIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS VISTOS. Intime-se a 

reclamada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010173-64.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR OMAIS 07049708135 (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-83.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000749-83.2016.8.11.0025. REQUERENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

REQUERIDO: GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS VISTOS. Intime-se o 

reclamado para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o devedor 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000738-54.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI CAVALCANTE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000738-54.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: ELIANI CAVALCANTE DE SOUZA VISTOS. Intime-se a 

reclamada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-90.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BTWAY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (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 e 

declarou extinto o processo com julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOIR MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000734-17.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: ALDOIR MACHADO VISTOS. Intime-se o reclamado para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o devedor não efetue, no prazo legal 

o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do 

débito acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-90.2015.8.11.0025

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:
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DELCI SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON BISOGNIN SANTI (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos o qual declarou 

o recurso intempestivo e deserto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-69.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO BASILIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 

(Cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125782 Nr: 4811-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA RISCAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

acusatória esposada na queixa-crime para o fim de condenar a ré Angela 

Riscarolli como incursa nas penas do delito tipificado no artigo 140 do 

Código Penal, em concurso material de crimes e por sete vezes.Procedida 

à condenação, passo a individualizar a pena em concreto, em homenagem 

ao que preconiza o art. 5º, XLVI, da CF/88:(...)3ª FASE: Finalmente, na 

última etapa da dosimetria penal, acham-se presentes duas causas 

distintas de majoração da pena, porque a ré injuriou a vítima em meio 

eletrônico de largo espectro de abrangência (quando alcunhou-a de bruxa 

na página pessoal do Facebook), fazendo incidir a causa de aumento do 

art. 141, III do CP, assim como também está presente a causa de 

majoração da continuidade delitiva, afinal, comprovadamente, a réu, em um 

razoável espaço de tempo, dedicou-se a ofender a honra subjetiva da 

vítima, em pelo menos sete oportunidades, já destacadas na 

fundamentação, o que justifica, sem sombra de dúvidas, a aplicação da 

majorante.Desse modo, aumento a pena-base em sua fração única (1/3) 

pela prática do crime em meio que facilitou a divulgação da ofensa, 

encontrando a pena em 2 meses de detenção e mais 16 dias-multa.Passo 

seguinte, elevo a reprimenda, pela causa de aumento da continuidade 

delitiva, em sua fração mais elevada, ou seja, a dois terços, porque a 

repetição delitiva se deu por 7 vezes, e assim encontrando uma pena final, 

para este delito, de 3 meses e 10 dias de detenção e 27 dias-multa, 

calculados ao montante de 1/30 do salário mínimo.Em se tratando de crime 

de menor potencial ofensivo, cabível a substituição da reprimenda corporal 

por penas restritivas de direito, na esteira do que estabelece o art. 44, I, 

do CP. ...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA BARBOSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000701-56.2018.8.11.0025. REQUERENTE: NICOLINA BARBOSA PEREIRA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A VISTOS. Cuida-se de ação de 

repetição de indébito c/c cumulada com indenização por danos morais. 

Alega a autora que adquiriu junto à requerida cartão de crédito para 

obtenção de descontos e parcelamento das compras realizadas em seu 

estabelecimento comercial. Relata, no entanto, que no mês de maio foi 

surpreendida pela cobrança de encargos e seguros na que não teria 

contratado. Diante de tal situação, ajuizou a presente demanda, 

requerendo, em sede de tutela de urgência, o cancelamento definitivo de 

todos os serviços adicionais não contratados e das cobranças 

relacionadas, bem como a exibição das faturas do cartão de crédito desde 

a sua aquisição (maio/2017). Instruiu a inicial com os documentos. Antes 

mesmo da citação, o requerido apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, por perda do objeto, eis 

que antes mesmo da propositura da presente ação, promoveu o 

cancelamento dos seguros vinculados ao cartão de crédito e o estorno de 

todos os valores adimplidos a este título. Era o que tinha para informar. 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, afunila a análise 

judicial exclusivamente sobre os elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento da medida de urgência, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). No entanto, na hipótese dos autos, de uma 

breve análise à contestação apresentada, é possível verificar que os 

pedido formulados já foram atendidos, tendo o requerido comprovado o 

cancelamento e o estorno das garantias e dos seguros vinculados ao 

cartão de crédito, bem como exibiu todas as faturas do cartão no bojo da 

peça defensiva, razão porque, nesse sentido, nada há a ser deliberado. 

Passando à análise da preliminar brandida, cumpre, de pronto, afasta-la. É 

notório que essa condição da ação - interesse de agir, pode ser 

compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para 

atingir tal fim. A esse respeito, transcrevo a lição de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria Andrade Nery: Existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequeção procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual. (NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante). 

Nessa linha de raciocínio, afigura-se indiscutível, no caso vertente, a 

necessidade da Autora, uma vez que além do cancelamento das garantias 

e seguros cobrados no contrato de cartão de crédito firmado, pretende a 

condenação do requerido a repetição em dobro dos valores indevidamente 

adimplidos, bem como ao pagamento dos danos morais que julga ter 

sofrido. Sendo o interesse processual manifesto, se torna necessária a 

manifestação do órgão jurisdicional competente para por fim à demanda 

instaurada. Logo, patente o interesse processual, rejeito a preliminar 

arguida. A fim de determinar o prosseguimento do feito, determino a 
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designação de audiência para tentativa de conciliação entre as partes, 

advertindo-as, desde já, que a ausência do autor na solenidade implicará 

na extinção e arquivamento do processo (art. 51, I, Lei nº 9.099/95) e a do 

requerido importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Considerando que ambas 

as partes estão patrocinadas por advogados constituídos, determino que 

a intimação da solenidade seja realizada via DJE. Fixo o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentação de impugnação pela parte autora, que 

passará a fluir 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 apresentação de impugnação, escrita ou oral, será a data 

da audiência de instrução e julgamento. Às providências. Juína (MT), 12 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000684-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DO PILAR JOVIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOURENCO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA DA R. DECISÃO QUE SE 

ENCONTRA DISPONIVEL NO SITE DO TJMT, BEM COMO PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/08/2018 ÀS 

13H30MIN, NO CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO EDIFICIO DO FORUM DA COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261273 Nr: 2304-29.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Walmor Schroder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz Anzolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH CAMACHO - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento da avaliação, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE 

para efetuar o depósito da locomoção do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado de citação e intimação, deixando transcorrer o 

prazo, sem providências.

 Mirassol D’Oeste – MT, 16 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247855 Nr: 2056-97.2017.811.0011

 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: Cathya Custódio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Átila Guimarães de Toledo Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na lide principal, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento das seguintes 

verbas:a)Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais);b)Indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes no 

valor de R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais); c)Indenização 

por danos materiais, a título de danos emergentes e patrimoniais, no valor 

de R$ 437,86 (quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis 

centavos).Por fim, segundo entendimento pacificado no STJ, por se tratar 

de responsabilidade extracontratual, os juros de mora no importe de 1% 

ao mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e 

a correção monetária, pelo índice INPC, a partir do evento danoso (para os 

danos materiais) e da prolatação da sentença (danos morais).Tendo em 

vista que os autores decaíram minimamente de seus pedidos, nos termos 

do art. 86, parágrafo único do CPC, condeno o réu ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, 

cuja verba fixo em 20% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, 

§2º, o mesmo Codex.Decorrido o prazo recursal sem que nada tenha sido 

pedido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste - MT, 13 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145100 Nr: 3790-93.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Adriano de Paula Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos diante da dúvida suscitada pelo contabilista 

judicial à fl. 135.

Pois bem. Direto ao ponto, os honorários advocatícios devem ser 

contabilizados sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação de 

sentença, nos moldes preceituados da Súmula 111 do STJ, in verbis: 

“SÚMULA N. 111. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

Assim, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com 

os cálculos nos termos fixados na sentença prolatada nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148447 Nr: 4646-57.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres & Veloso Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 
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OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por União, às fls. 

271/271-v, alegando suposta omissão na decisão de fls. 270 que indeferiu 

o pedido de penhora formulado às fls. 265.

Sustenta o embargante que é possível a realização de penhora, porquanto 

o executado já ter sido intimado da decisão do reconhecimento da nulidade 

de sua citação.

Instada, a embargada manifestou-se às fls. 278/285.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil. O recorrente, portanto, requer o saneamento da suposta 

contrariedade encontrada na decisão objurgada.

 Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “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 ”.

Nesse sentido, em análise do liame argumentativo exposto na decisão, 

verifica-se que ela foi contraditória ao indeferir o pedido de constrição de 

ativos financeiros em nome do executado pelo Sistema Bacenjud ao 

argumento de que este último ainda não havia sido citado. Isso porque o 

art. 239§1° do Código de Processo Civil reza que o comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução.

Assim não há que se falar na ausência de citação do executado devido ao 

seu comparecimento nos autos para impugnar a modalidade de citação ora 

realizada em 29/04/2014, conforme data do protocolo de petição de fls. 

69/95.

Diante do exposto, CONHEÇO dos pedidos dos presentes embargos 

declaratórios, dando-lhes provimento, ante a existência de contradição na 

decisão embargada para declarar o executado regularmente citado nos 

presente feito executivo desde 29/04/2015.

No que tange à arguição de prescrição elaborada pela Fazenda Pública 

Nacional, há que se destacar que se trata de matéria de ordem pública, o 

que possibilita ser conhecida de ofício pelo juiz. Nesse pórtico:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 1996. MUNICÍPIO 

DE VOLTA REDONDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS 

Á EXECUÇÃO REJEITADOS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Não sendo comprovada a transferência da 

propriedade, o promitente vendedor continua a responder como 

contribuinte do imposto. Jurisprudência majoritária deste Tribunal e dos 

Tribunais Superiores no sentido de que tanto o promitente comprador do 

imóvel quanto o promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo 

pagamento do IPTU. Verificando o juiz no curso da lide a fluência do prazo 

prescricional, cabe ao mesmo reconhecer de oficio a prescrição, 

consoante a regra do art. 219 do CPC. Precedentes desta Corte e 

Tribunais Superiores. Recurso que se nega seguimento na forma do art. 

557 do CPC e, de ofício, decreta-se a prescrição da cobrança do crédito 

tributário. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 

00011154320068190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA DIVIDA 

ATIVA, Orgão Julgador NONA CÂMARA CÍVEL Partes APELANTE: CAIXA 

BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA 

NACIONAL CBS, APELADO: MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA Publicação 

09/12/2009 Julgamento 3 de Dezembro de 2009 Relator ROGERIO DE 

OLIVEIRA SOUZA)”

Dessa feita, analisando os argumentos expendidos pelo embargante, 

afere-se que parcial razão lhe assiste. Isso porque embora aduza o 

transcurso do prazo prescricional pela ausência de citação válida, tal não 

correra com relação a todas as CDA’s constantes nos autos principais. 

Explico.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é 

de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 

do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com o despacho inicial que 

ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 

118/2005.

 Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO 

EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA 

DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM 

QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a 

redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a 

citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso 

referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho 

que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do 

despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. 

Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 9/10/12. 2. Em recurso especial representativo da 

controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, iniciado o prazo 

prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção da 

prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, 

ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela 

Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, 

conforme determina o art. 219, § 1º, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).(...)”. (AgRg nos EREsp 

1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/04/2013, DJe 15/04/2013) [destaquei]

Na hipótese dos autos, com relação às DEBCAD’s sob número 

39.291.896-0 e 39.291.897-8, de competência de 01/2005 e 11/2006, tais 

foram alcançadas pela prescrição, porquanto ter ocorrido o 

reconhecimento pela própria embargada em sede de processo 

administrativo.

 Já no que toca aos créditos definitivamente constituídos em 22/12/2006 e 

31/01/2007, o executivo fiscal foi ajuizado em 14/12/2011 e o despacho 

que ordenou a citação proferido em 02/03/2012. Destarte, não se observa 

o decurso do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito tributário 

e o despacho que ordenou a citação do executado que, segundo o art. 

174, parágrafo único, inciso I do CTN, com a redação conferida pela LC n.º 

118/05, interrompe o lustro prescricional.

À vista do exposto, DECLARO A PRESCRITO o crédito tributário constituído 

sob as DEBCAD’s sob número 39.291.896-0 e 39.291.897-8, de 

competência de 01/2005 e 11/2006, resolvendo parcialmente o mérito da 

lide, com o fundamento nos arts. 356 c/c 487, II do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236815 Nr: 1146-07.2016.811.0011

 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: João Benedito da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Diante do teor da certidão de fl. 67, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho
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 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247216 Nr: 1734-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Carvalho de Souza, Ricardo Junior Carvalho 

de Souza, WJdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Evandro Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Patricia Gabilan Sanches - 

OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pugnado à fl. 50, verifico que o valor pretendido por 

levantamento de alvará judicial está vinculado ao processo 

nº80103929020138110011/2013 que tramita perante o Juizado Especial, 

razão pela qual indefiro o pedido em voga devendo fazê-lo nos autos de 

origem.

No mais, cumpra-se o remanescente na decisão de fl. 49.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231731 Nr: 2806-70.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados na sentença prolatada nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 07 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172629 Nr: 4406-34.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileuza da Silva Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados à fl. 112/113, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Isento as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229699 Nr: 1646-10.2015.811.0011

 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: Domingos Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Guilhermino Alves de Barros, 

Lázaro Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido vertido na exordial para o fim de declarar o 

domínio do autor sobre o imóvel descrito na exordial, o que faço em 

conformidade com os preceitos do art. 1.238 do CC. Esta Sentença servirá 

de título para a transcrição, oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca.Expeça-se mandado de inscrição, no Registro de 

Imóveis da Comarca.Não há imposto de transmissão por tratar-se de modo 

originário de aquisição da propriedade.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRE-SE.Mirassol 

D’Oeste – MT, 5 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258887 Nr: 1355-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em face de Tropical Comércio de Gás 

e Água Mineral Ltda - Me todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl. 24 a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a desistência da ação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245360 Nr: 743-04.2017.811.0011

 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: Mauro Antonio Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.
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 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 1953-08.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando minuciosamente os autos, verifico que, embora o presente 

feito tenha vindo concluso em tese pelo transcurso do prazo para a parte 

autora regularizar sua representação processual, em verdade, a 

requerente encontra-se advogando em causa própria desde a petição de 

fls. 113/115, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, razão 

porque chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de fls. 138 

e as subsequentes.

Dando prosseguimento ao feito, determino a remessa dos autos ao 

contador judicial, ante o lapso temporal decorrido desde a realização do 

cálculo vertido às fls. 133, para que proceda com novo cálculo.

Com o aporte aos autos do cálculo, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Retifique-se a capa dos autos, devendo constar que o autor atua em 

causa própria, retirando o advogado ali constante.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235697 Nr: 582-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A, em desfavor de L. E. da Costa Mercado Ltda tendo as partes 

pugnado pela homologação do acordo entabulado às fls. 92/93, 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, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

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.

 Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 

98 do CPC.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, após arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 7 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240540 Nr: 3179-67.2016.811.0011

 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 Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fl. 55, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 30 (trinta) dias à parte autora, para as devidas 

providências.

Ademais, as intimações deverão constar em nome do procurador ANDRÉ 

ASSIS ROSA- OAB/MT 19.077-A.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222808 Nr: 4119-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D'Arc Betete Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Aparecido Montenegro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Tayse Fernanda 

Botelho de Carvalho - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o Parecer Ministerial de fl. 210, de modo que determino o 

cumprimento do pleito de fl. 156 – v. Outrossim, intime-se os herdeiros 

para se manifestarem acerca da condição judicial e as últimas 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste-MT, 07 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239425 Nr: 2473-84.2016.811.0011

 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: Sandra Guerreiro Soares Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, foi possível observar que, por um lapso, o presente 

feito foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em decorrência de remessa necessária, antes de exaurido o prazo para 

as partes apelarem, pois, muito embora a certidão de fls. 78 tenha 

certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 69/73 para ambas as 

partes em 22/06/2017, o fato é ainda não havia decorrido o prazo para 

que o Município de Mirassol d’Oeste apelasse da r. sentença supra 

mencionada.

Por essa razão, o recurso de apelação de fls. 113/122, diga-se de 

passagem, interposto tempestivamente pelo Município, foi juntado apenas 

depois do retorno dos autos para esta Primeira Instância.

Ao ser questionado se ainda possuiria interesse em ver seu recurso 

analisado pelo Tribunal de Justiça, o Município de Mirassol d’Oeste acenou 

positivamente, pelo o que determino a intimação da parte autora para que 

apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 7 de maio de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 2569-75.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Tiago Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Junior - 

OAB:11.849-A, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.

 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250476 Nr: 3260-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torres & Veloso Ltda - ME, Juarez Torres Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA MAXIMIANO 

VENEZIANO - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos à 

execução com fundamento no art. 16, §1º da Lei 6.830/80 e extingo o 

presente feito, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV 

do Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas e despesas processuais.Sem condenação em honorários de 

sucumbência, porquanto não houve a angularização da relação 

processual.Após o trânsito em julgado, desapense-se e 

arquive-se.Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255193 Nr: 5664-06.2017.811.0011

 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: RFdS, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20629/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, acolho o pedido de fls. 14/15-v, de modo que determino que 

retifique a capa dos autos, constando a ação como divorcio litigioso, bem 

como o Srº. Romildes Ferreira de Souza como autor e a Srª. Marli dos 

Santos Chaves como requerida.

Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que não fora 

juntado pelo autor o comprovante de residência, razão pela qual determino 

a intimação do advogado da parte requerente para que emende a exordial 

juntando aos autos o respectivo documento, nos termos do art. 319, II, 

CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226309 Nr: 4894-18.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Adriano Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3714 Nr: 7-65.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A - CRÉD. FINANC. E 

INVEST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.Calderan (Firma Individual), Espolio de 

Sabaku Hayashi, Lourival Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:49606, RYOYU HAYASHI - OAB:1.809/A-MT

 Diante do teor do expediente de fls. 472/473, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211456 Nr: 2305-53.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lusanete Silva de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fl. 91 para que surtam seus efeitos.

 Ademais, determino que seja expedido ofício ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região para que proceda ao pagamento das verbas por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, conforme for o caso, 

em nome do causídico e da parte autora, fazendo-se o adimplemento na 

ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, 

sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 123547 Nr: 785-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes Ruela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 
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Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fl. 186.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas referente aos honorários de sucumbência, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 23 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248242 Nr: 2220-62.2017.811.0011

 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: Rosimeire Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriely Rodrigues Piovezan - 

OAB:15352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls. 82/85 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253514 Nr: 4998-05.2017.811.0011

 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: Juvenil Ferreira da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.65/67 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT,

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252031 Nr: 4096-52.2017.811.0011

 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: MMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4096-52.2017.811.0011 - cód. 252031

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Marlene Marques de Souza Martins

PARTE REQUERIDA: Odimar José Martins

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Odimar José Martins Filiação: Iraci José 

Martins e de Nália França Martins, data de nascimento: 25/03/1964, 

brasileiro(a), natural de Tupaciguara-MG, casado(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua Z, Nº 46 C - Casa 02 - Setor São Sebastião, Cidade: 

Itumbiara-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

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: Trata-se de Ação de Divórcio movida por MARLENE 

MARQUES DE SOUZA MARTINS em face de ODIMAR JOSÉ MARTINS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente que 

contraiu matrimônio com o requerido em 09 de abril de 1988, sob o regime 

de comunhão universal de bens, tendo a autora adotado o nome de 

Marlene Marque de Souza Martins, não tendo filhos nem bens a partilhar. 

Com a inicial vieram os documentos acostado às fls. 08/11.A inicial foi 

recebida à fl. 12/13, com a designação de sessão de mediação, a qual 

restou infrutífera, ante ausência da demandada.Considerando que mesmo 

citada a demandada não compareceu à mediação e deixou de contestar o 

feito, lhe fora decretada a revelia.Instado, o Ministério Público manifestou 

pela procedência do feito às fls. 30/31-v.Vieram-me os autos conclusos.É 

o relatório.DECIDO.De proêmio, é necessário que se esclareça que o 

instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado 

pelo art. 355 do Novo Código de Processo Civil, aplicável aos casos de 

incidência da revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de 

julgamento da causa já se encontra inserida no feito. O processo 

encontra-se maduro o suficiente à prolação da sentença, já que é 

prescindível a produção de prova em audiência, pois as provas 

encartadas nos autos são bastante para o deslinde do feito. Pois bem.A 

Emenda Constitucional n. 66/2010 inovou o tratamento jurídico do divórcio, 

não mais exigindo a prévia separação judicial e o transcurso de 01 (um) 

ano como conditio sine quo non para o decreto do divórcio, tampouco a 

separação de fato por 02 (dois) anos. Vejamos o art. 226, § 6º, com a 

nova redação, in verbis:Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado.(...)§ 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, 

de 2010).Diante da expressa previsão legal, despiciendo se torna buscar 

a causa da separação do casal ou eventual culpa de algum dos cônjuges, 

bastando, para pôr termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio, 

a manifestação de vontade livre de querer cessar a sociedade conjugal. O 

Estado passa a não insistir em relacionamentos fracassados, 

dispensando formalidades indesejáveis para uma vida autônoma e 

independente das pessoas. Conforme se infere, a Emenda Constitucional 

n. 66/2010 irá desburocratizar os procedimentos que atualmente retardam 

o divórcio. Não mais é preciso comprovar a separação judicial de 01 (um) 

ano para possibilitar a sua conversão em divórcio, tampouco a separação 

de fato de 02 (dois) anos para o pleito do divórcio direto, mas sim, basta 

tão somente a vontade das partes em querer cessar a sociedade 

conjugal, pleiteando assim o divórcio direto, o que permite novos 

casamentos para os recém-separados.A inovação legislativa foi muito 

bem vista pela doutrina, jurisprudência e operadores do direito em geral. 

Vejamos os apontamentos a respeito do tema do Desembargador Arnoldo 

Camanho de Assis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

que escreveu artigo paradigmático sobre o tema:“Com a Constituição de 

1988, o casamento passou a poder ser dissolvido pelo divórcio, “após 

prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, 

ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”. A nova ordem 

constitucional inaugurada em 1988, assim, preservou a obrigatoriedade de 

haver separação judicial entre o casamento e o divórcio, mas não só 

reduziu o prazo para um ano, como, além disso, permitiu que fosse 

possível passar de um ao outro sem o estágio intermediário da separação 

judicial. Nesse caso, bastava ao casal que comprovasse estar separado 

de fato há mais de dois anos.A separação judicial criava uma situação 

interessante: o casal, a rigor, já não era mais um casal, mas os cônjuges 

continuavam presos um ao outro pelo vínculo do casamento, que não se 

rompia com a sentença que decretasse a separação judicial. Isso exigia 

que, após a separação judicial, e eventualmente superados possíveis 

dramas e traumas próprios do fim de um relacionamento, o casal se visse 

obrigado a se reencontrar para que fosse possível transformar o 

casamento em divórcio, reavivando, desnecessariamente, sofrimentos 

que já tinham sido vencidos.(...)A mudança na Constituição permitirá, 

assim, que os casais que desejem terminar seu casamento dirijam-se à 

Justiça uma única vez, com economia de tempo e de dinheiro, e peçam 

desde logo o divórcio, sem requisitos temporais nem, muito menos, sem a 

necessidade de experimentarem o estágio da separação judicial. A 

ninguém mais interessa a discussão acerca da culpa pelo insucesso do 

projeto de um casamento que vem a terminar. O pedido de divórcio 
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passará a ser feito de forma consensual ou litigiosa - isto é, quando não 

houver acordo sobre guarda de filhos, regulamentação de direito de 

visitas, pensão de alimentos e partilha de bens, por exemplo, excluída em 

qualquer caso a discussão sobre possível culpa -, mas sem prévia 

necessidade de separação judicial ou da demonstração de que o casal 

esteja separado de fato há tantos anos. Basta ao casal que externe sua 

vontade de não mais permanecer casado e pronto. A "aceleração do 

divórcio", assim, aliada à dinâmica das relações sociais, certamente 

permitirá o surgimento de novas uniões e a celebração de novos 

casamentos, sendo certo que a criação de novos núcleos familiares se dá 

em prestígio da família plural, que hoje vem substituindo a família 

mononuclear do passado. Isso reforça a ideia de que a família é 

indestrutível e haverá sempre de sobreviver às alterações constitucionais 

e legais que lhe digam respeito.Pelos documentos juntados aos autos, 

verifiquei que não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos pela lei para a dissolução do vínculo matrimonial, que atualmente 

entendo ser a livre manifestação de vontade, mesmo porque é evidente a 

impossibilidade da reconciliação, motivo pelo qual, o acolhimento do pedido 

é medida que se impõe. Assim, por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais com fundamento no art. 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil para o fim de DECRETAR o divórcio entre 

as partes, dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente entre 

MARLENE MARQUES DE SOUZA MARTINS e ODIMAR JOSÉ MARTINS.No 

mais, DETERMINO a expedição de mandado ao Cartório de Registro Civil 

para que se proceda com a alteração do nome da requerida, que deverá 

utilizar o nome de solteira, qual seja: MARLENE MARQUES DE SOUZA. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado, nos termos do art. 10, I, do Código Civil e arts. 29 a 

33, parágrafo único, da Lei dos Registros Públicos, expeça-se o pertinente 

mandado de averbação ao Registro Civil em que se registrou o casamento 

aqui dissolvido (art. 1.571, § 1º, do CC), para que seja averbada a 

presente sentença (art. 10, I, do Código Civil c/c art. 29, § 1º, a, da Lei 

6.015/1973), observando o que dispõe a CNGC. Na sequência, informada 

a averbação e o registro sobreditos, anote-se, e proceda-se a Secretaria 

desta Vara o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 15 de junho de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

Eu, OdetePereira da Cunha, Técnico Judiciária,, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de julho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça do documento de ID nº 

1455301, cujo teor transcrevo:"Certifico que, em cumprimento ao Mandado 

de Citação – Ação de Busca e Apreensão, diligenciei nos dias 19, 23/05, 

04, 11 e 27/06/2018, na Rua Madalena Maria Marques, n. º 583, bairro 

Parque Morumbi, nesta cidade, e NÃO OBTIVE ÊXITO NA APREENSÃO do 

veículo descrito no mandado em virtude de não tê-lo encontrado. Dou fé."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116391 Nr: 2856-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR, IEdS, GEdS, JEB, NEdS, MEdS, MdFEdS, JEdS, 

SEdS, JCEdS, SEdS, MRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Herrera 

de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fluiu o prazo de suspensão dos presentes autos, conforme 

requerido. Em razão disso, esta Secretaria impulsiona os presentes autos, 

com a abertura de vista à parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236721 Nr: 1097-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia de Freitas Sippel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Santos Aguilar-ME, ROSINEI SANTOS 

AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o despacho de fls. 67, cujo teor 

transcrevo:"Em análise ao pedido de fl. 66, verifico que este pende de 

juntada do demonstrativo de cálculo com os valores atualizados, desta 

feita, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha 

atualizada do débito reclamado, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 132731 Nr: 1840-49.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izaias Antonio Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 171, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"HOMOLOGO o cálculo de fls. 165/167 para 

que surtam seus efeitos. Ademais, determino que seja expedido ofício ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que proceda ao pagamento 

das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

Precatório, conforme for o caso, em nome do causídico e da parte autora, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito.

Efetuado o pagamento em favor da parte e do causídico, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248396 Nr: 2280-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida dos Santos, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 111, 

cujo dispositivo transcrevo: "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. Condeno o requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais remanescentes. Com o trânsito em julgado, 

proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas 
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baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - 

MT, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 2601-46.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 132, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 198812 Nr: 4100-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMM, TAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, uma 

vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 114262 Nr: 2517-16.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventina Indalécio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão de fls. 288, cujo teor transcrevo:"Certifico 

que em cumprimento a r. Determinação de fls. 287, as quantias 

depositadas nos autos foram levantadas conforme se verifica dos Alvará 

de Autorização de fls. 238/239."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30692 Nr: 1540-92.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961, VERONICA CAMARA ROMANI - OAB:190349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A

 Intimar o advogado da parte autora que foi expedida certidão de crédito 

em favor do autor e que a mesma encontra-se nesta secretaria a Vossa 

disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238605 Nr: 2078-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geberson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Angela Cristina de Araujo Procopio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 56, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Intime-se o inventariante para que anexe ao 

processo a GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, se for 

o caso, conforme requerido pela Fazenda Estadual, em 15 (quinze) dias. 

Outrossim, determino a indisponibilidade dos valores localizados nas 

contas bancárias de titularidade do espólio, de acordo com o extrato de 

fls. 53."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251029 Nr: 3558-71.2017.811.0011

 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: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar o advogado da parte embargada para se manifestar sobre os 

embargos de declaração opostos pela parte requerida, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 180254 Nr: 1055-19.2013.811.0011

 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 de Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado da parte requerida para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

65, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, infra-assinado, que deixei de dar 

cabal cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido pelo MMº Juiz da 

Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de 

nº.180254, onde figura como Embargada – MARIA DE OLIVEIRA 

CARVALHO, em virtude do endereço estar incompleto ou seja não possui 

a estrada os km da sede deste juízo ou a cidade mais próxima ou um 

simples telefone, ficando assim impossível a localização do referido sitio. 

Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório para que a 

Advogada forneça dados de seu cliente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236265 Nr: 870-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255807 Nr: 5941-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFM, Elenir Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ilson Martins de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 
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Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 33, 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 

a parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais e a 

isento do pagamento de honorários advocatícios."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228443 Nr: 1000-97.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Matos dos Santos, Sueli de Lima Neri, 

Tereza Germano Rosa, Sueli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, uma 

vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188573 Nr: 2419-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Cordeiro Bis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão de fls. 113, cujo teor transcrevo:"Certifico 

que o requerido foi citado dos termos da presente ação, através de edital 

disponibilizado em 08/03/2018, para escoado o prazo de 20 dias do edital, 

efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, deixando transcorrer 

o prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233445 Nr: 1333-75.2014.811.0046

 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: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XDLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana da Costa - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 207/210, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Face ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com espeque no 

art. 487, I do Código de Processo Civil, apenas para o fim de DECLARAR a 

existência da união estável havida em os ex-companheiros Abel 

Rodrigues e Xismara Domingues Leite da Silva, no interregno 

compreendido entre outubro de 2003 e maio de 2007, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos.

Condeno o autor e ré ao pagamento de custas e despesas processuais 

no montante de 50% (setenta por cento) para cada um. Entrementes, 

suspendo a execução em face de ambos, nos moldes do art. 98, §2º do 

Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência à 

Defensoria Pública, no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado. 

Entrementes, suspendo a execução em face de ambos, nos moldes do art. 

98, §2º do Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento dos honorários devidos ao advogado do 

autor, no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado. Entrementes, 

suspendo a execução em face de ambos, nos moldes do art. 98, §2º do 

Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33806 Nr: 4322-72.2008.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anunciata Buschini de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosalvo Pinto Brandão - 

OAB:2255-B

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 149899 Nr: 83-83.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Isabella Thais Viana de Alencar, Cleber Ryan Alencar 

Barbosa, Maria Aparecida Viana de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:195420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 196, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" HOMOLOGO o cálculo de fls. 189 para que 

surtam seus efeitos. Ademais, determino que seja expedido ofício ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que proceda ao pagamento 

das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

Precatório, conforme for o caso, em nome do causídico e da parte autora, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito.

Efetuado o pagamento em favor da parte e do causídico, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 861-24.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. 

Ltda - ME, Fabio Gomes da Silva, Ana Ferreira Douradinho, Joana Darc 

Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parteautora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Tapurah com a finalidade de citação da parte requerida Joana 

Darc Almeida da Silva, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 861-24.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. 

Ltda - ME, Fabio Gomes da Silva, Ana Ferreira Douradinho, Joana Darc 

Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 
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da parte requerida Joana Darc Almeida da Silva, devendo emitir as guias 

no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de 

guias, bem como enviar o comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 198925 Nr: 4358-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a certidão de fls. 133, cujo teor 

transcrevo: "Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente 

ação, através de edital disponibilizado em 07/03/2018, para escoado o 

prazo de 30 dias do edital, em 03 dias efetuar o pagamento do débito, ou 

provar que o fez ou justificar sua impossibilidade , deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240490 Nr: 3146-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca da carta precatória devolvida às 86/87, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248739 Nr: 2479-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 2377-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaira Aparecida Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado da parte autora para que apresente o 

atual e correto endereço da parte autora, no prazo legal, tendo em vista 

que a petição de fls. 313 não fornece os dados ora solicitados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 206555 Nr: 1293-04.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Parks Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 Intimar a parte executada para que regularize a sua representação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 18704 Nr: 2186-44.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJP, FMdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, uma 

vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 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: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado da parte autora para que se manifeste 

acerca do documento da médica perita de fls. 66, especialmente acerca 

da ausência da parte autora na perícia ora designada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145305 Nr: 4137-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izolina Simão Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

141, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Curvelandia e lá no endereço 

mencionado fui informado pela Sra. MARINALVA OLIVEIRA que sua mãe 

IZOLINA SIMÃO OLIVEIRA mora na cidade de Cuiabá-MT, porém a mesma 

comparecerá no escritório de Dr. ARNALDO DE SOUZA para fazer acerto 

com o causídico. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 161667 Nr: 2481-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 230, cujo teor 

transcrevo:" Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo 

MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, Processo n.º 

2481-03.2012.811.0011 - Cód. 161667, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 23/05/2018 às 09:00hs, e ali sendo, 

após as formalidades legais, PROCEDI A PENHORA E AVALIAÇÃO do 

seguinte bem: Um Veiculo, modelo VW PARATI 1.6, cor Branca, placa JYK 
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- 1232, ano/modelo 2008/2008. OBS: O bem penhorado está com a lataria 

e pintura em médio estado; estofamento do banco e parte interna em bom 

estado, com os pneus em bom estado de conservação; com faróis, 

lanterna traseira íntegros, parte elétrica e mecânica aparentemente 

funcionado normalmente, porém não testamos pois o veículo estava sem 

combustível e bateria no momento. Após efetuar a penhora, e devido ao 

estado da motocicleta, PASSEI A AVALIAR o bem penhorado no valor R$ - 

20.000,00 (vinte Mil Reais). Efetuada a avaliação nomeei o requerido 

MARCUS KIMIO IKUTA, ao encargo de FIEL DEPOSITÁRIO do bem 

penhorado qual aceitou, prometendo não abrir mãos do bem sem 

autorização do Juízo titular do feito. E para constar, lavrei o auto de 

penhora e depósito em anexo, que após lido e achado conforme segue 

devidamente assinado por mim Oficial de Justiça e pelo requerido. Certifico 

ainda que DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO dos 

seguintes bens: Uma Motocicleta marca Honda, modelo BIZ 125 ES, placa 

NUE - 6200, e Uma Motocicleta marca Yamaha, modelo FACTOR YBR 

125K, placa NPK - 3559, pois não o encontrei os referidos bens em posse 

do Devedor, que nos informou que o vendeu a terceira pessoa e não sabe 

sobre o paradeiro deles."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239614 Nr: 2609-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adão Felipe do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 127, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"HOMOLOGO o cálculo de fls. 122/124 para 

que surtam seus efeitos. Ademais, determino que seja expedido ofício ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que proceda ao pagamento 

das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

Precatório, conforme for o caso, em nome do causídico e da parte autora, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito.

Efetuado o pagamento em favor da parte e do causídico, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete. Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 861-24.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. 

Ltda - ME, Fabio Gomes da Silva, Ana Ferreira Douradinho, Joana Darc 

Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Cáceres/MT com a finalidade de citação da parte requerida 

Fabio Gomes da Silva, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243934 Nr: 4885-85.2016.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME, Flavio de Paiva Mazali, Nabia 

Cristiane de Andrade, Ana Paula Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão ora requerido, intimar o 

advogado da parte autora para providenciar o recolhimento de guia de 

distribuição de carta precatória, que será encaminhada à comarca 

Guarapari/ES com a finalidade de citação das partes requeridas, devendo 

juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, 

para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242375 Nr: 4068-21.2016.811.0011

 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: Agostinho Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre a 

complementação ao Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243789 Nr: 4810-46.2016.811.0011

 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: Claudete Maria da Rocha Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre a 

complementação ao Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170567 Nr: 3876-30.2012.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Alexandre Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara de Paula Oliveira 

Passos - Procuradora Federal - OAB:Matr. 1.585.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre a 

complementação ao Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 220527 Nr: 3638-40.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 89/90, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil para excluir do cômputo do débito alimentar as prestações 

referentes aos meses de junho, julho, setembro e novembro de 2013, 

permanecendo incólumes as demais. Diante da sucumbência recíproca 

condeno o embargante e embargado ao pagamento de custas e despesas 

processuais no importe de 50% (cinquenta por cento) cada. Condeno-os 

ainda ao pagamento de honorários de sucumbência, no importe de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Entretanto, suspendo 

a exigibilidade, com fundamento no art. 98, §3º do Código de Processo 

Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos de execução de 

alimentos Cod. 210753. Preclusas as vias recursais, desapense-se e 
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arquive, com as baixas e anotações de praxe. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste, 

11 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252035 Nr: 4100-89.2017.811.0011

 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: AGdO, SPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCAL, IRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 74/76, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos vertidos na inicial, com escopo no art. 487, I do CPC, declarando o 

requerido Willian Cavalcante Aquino Lavor como pai biológico do jovem 

Saulo Patrick de Oliveira, o qual passará a se chamar SAULO PATRICK DE 

OLIVEIRA CAVALCANTE.Assim sendo, em consequência, proceda-se 

com a anulação do registro civil, e expeça-se mandado de averbação para 

que seja inscrito o nome do pai biológico Willian Cavalcante Aquino Lavor, 

bem como o nome de seus progenitores, excluindo-se o nome de Itamar 

Rodrigues de Oliveira e de seus progenitores.Quanto ao pleito alimentar, 

fixo os alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente no país, que atualmente perfaz a importância de R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), a serem pagos para a 

genitora do adolescente até o dia dez de cada mês, bem como ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a 

serem pagos a partir do mês de junho de 2018 pelo pai biológico Sr. Willian 

Cavalcante Aquino Lavor. ..."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Intimação do advogado do réu do todo conteúdo da r. sentença que 

encontra-se disponível para consulta no site TJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 PROCESSO/CÓD. Nº 186271

 Vistos, etc.

Consoante manifestação da Defensoria Pública às fls.156/157, nomeio 

como Defensor dativo do réu Adão Martins da Silva o Dr. Jefferson 

Santana da Silva, OAB/MT nº 19102, salientando que os honorários serão 

arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que o processo fora desmembrado com relação aos 

demais réus (fl.79), ficando os autos relacionados somente ao acusado 

Adão Martins da Silva, intime-se o causídico supramencionado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais finais em favor do réu 

supramencionado.

Com o aporte da derradeira peça, conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 118551 Nr: 3553-93.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 118551

 Vistos etc.

Primeiramente, retifique-se a guia de recolhimento juntada à fl. 399, visto 

que o quantum da pena está dissonante com a sentença de fls. 405/410.

Por outro lado, converto a pena restritiva da referida guia em privativa de 

liberdade, com fulcro no art. 44, §5º, do Código Penal, dada a 

incompatibilidade de cumprimento.

Outrossim, considerando que o pleito ministerial acostado à fl.423 é 

pertinente e necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o 

integralmente e determino que sejam procedidas as devidas retificações, 

nos moldes requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 249327 Nr: 2740-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor Gallo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 249327

Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando está cumprindo a pena 

de prestação de serviço comunitário (fls. 85/93), contudo, considerando a 

justificativa apresentada à fl. 74, tocante ao período que o apenado 

permaneceu fora da Comarca, tendo, consequentemente, cessado o 

cumprimento da pena laboral, intime-se a defesa para juntar aos autos 

comprovantes de viagem legíveis, visto que o carreado na petição está 

incompreensível.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 261680 Nr: 2459-32.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 PROCESSO/CÓD. Nº 261680

Vistos etc.

Trata-se de pedido de anuência para transferência de processo executivo 

de SEBASTIÃO PEREIRA DE FREITAS, atualmente cumprindo pena, em 

regime semiaberto, na Comarca de Vilhena/RO.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando SEBASTIÃO PEREIRA 
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DE FREITAS, segundo consta na incoativa, encontra-se cumprindo pena 

na Comarca de Vilhena/RO, em regime semiaberto.

Nesse panorama, a defesa pugna pela transferência do executivo de 

pena do recuperando para esta Comarca, em razão da oferta de emprego 

proposta pela Empresa Dupla Potência, localizada nesta urbe, onde o 

apenado passará a residir.

 Pois bem, não obstante a Lei de Execuções Penais garanta ao 

recuperando o direito de exercer atividades profissionais, desde que 

compatíveis com a execução da pena, calha consignar que o foro 

competente para apreciar o incluso pedido é do Juízo de Vilhena/RO, visto 

que incumbe àquela Comarca determinar a remessa do processo 

executivo a este Juízo, à medida que referida transferência independe de 

anuência, por se enquadrar nas exceções previstas no § 4º, do art. 1.440 

da CNGC.

Deste modo, julgo prejudicado o presente incidente e determino seu 

arquivamento mediante as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 235574 Nr: 513-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcenio Trosdolf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD Nº 235574

SENTENÇA

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Arcenio Trosdolf como incursos nas penas do art. 121, §2°, inciso II e 

VI c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129, caput, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2016 (fls. 92).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 114).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas, a vítima 

e se procedeu ao interrogatório do réu Arcenio Trosdolf (fls. 130/132).

Alegações finais do Ministério Público às fls. 136/139-verso.

A defesa do acusado apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

140/146.

O réu foi pronunciado às fls. 156/159.

As partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, 

ocasião em que a acusação arrolou as testemunhas a serem ouvidas em 

plenário, bem como efetuou outros requerimentos (fls. 167/168) e a 

defesa arrolou duas testemunhas (fls. 170).

Realizada sessão plenária de julgamento na data de hoje, tendo o corpo de 

jurados, reunido em sala secreta, por maioria de votos, decidido no 

seguinte sentido.

• No dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 21:30h, no bairro Jardim 

São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, a vítima Regiane Lina dos Santos 

sofreu lesão corporal em sua cabeça, peito e pescoço, causando-lhe as 

lesões corporais descritas no laudo de fls. 53-IP;

• O réu Arcênio Trosdolf foi o autor das referidas lesões na vítima Regiane 

Lina dos Santos;

• O réu Arcênio Trosdolf, ao efetuar referidas lesões, não teve a intenção 

de matar a vítima Regiane Lina dos Santos.

Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de 

Sentença, DESLCASSIFICO a conduta imputada ao réu para os crimes 

previstos no art. 129, §9º, c/c art. 129, caput, ambos do Código Penal, 

passando a análise da denúncia.

A materialidade e autoria de ambos delitos restaram cabalmente 

comprovados mediante o auto de prisão em flagrante delito de fl. 09, termo 

de representação criminal de fl. 22, boletim de ocorrência policial militar de 

fls. 38-40, laudo de avaliação preliminar de fl. 54, boletim de ocorrência de 

fls. 55-55v, ficha de atendimento médico de fls. 56, boletim médico de fls. 

85-85v, exame de lesão corporal de fls. 100-103v e 104-107v, e pelos 

depoimentos prestados em Juízo e em Delegacia.

O réu, na presente solenidade, confessou em Juízo que teria agredido as 

duas vítimas, nas circunstâncias postas na denúncia, apenas retificando 

que sua intenção seria apenas lesionar as vítimas, e não matá-las.

A vítima Regiane Lina dos Santos, na presente data, confirmou que o réu 

teria agredido a outra vítima Sebastião, com um murro na boca, por 

ciúmes, e que momentos após passou a agredi-la, com empurrões sobre 

um muro, causando-lhe as lesões constantes no exame de corpo de delito 

de fls. 100-103v, visto que teriam sido casados por um bom tempo e réu 

teria ciúmes da mesma.

As testemunhas Eliane Sales e Tatiane Xavier, ouvidas nesta sessão, 

confirmaram que socorreram a vítima Regiane quando esta estava sendo 

agredida pelo ora denunciado, que a empurrava sobre um muro, 

lesionando a sua cabeça.

Por sua vez, a vítima Sebastião Joaquim Silva, igualmente aduziu nesta 

solenidade que foi agredido com socos na boca pelo réu, não tendo 

reagido.

Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na denúncia, para fins de CONDENAR o réu ARCÊNIO 

TROSDOLF como incurso nas penas do art. 129, §9º, e art. 129, caput, 

ambos do Código Penal, em concurso material, pelo que passo a 

individualizar a pena.

• Crime do art. 129, §9º, do CP, em face da vítima Regiane Lina dos 

Santos.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade norma à espécie; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social ou personalidade do agente; o motivo do crime não exaspera a 

normalidade do tipo; as circunstâncias do delito foram graves, vez que o 

réu teria por inúmeras vezes arremessado a cabeça da vítima contra um 

muro, fazendo-a desmaiar, e na frente do filho menor do casal, sendo que 

a ofendida apenas queria impedi-lo de tocar fogo na residência da outra 

vítima, Sebastião Joaquim Silva; não houve maiores consequências do 

crime, vez que as lesões na vítima foram leves; não há provas de que o 

comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Há a atenuante da confissão, pelo que atenuo sua pena em 03 (três) 

meses, dosando-a em 03 (três) meses de detenção, a qual torno 

definitiva, à míngua de agravantes, causas de aumento ou diminuição de 

pena.

• Crime do art. 129, caput, do CP, em face da vítima Sebastião Joaquim 

Silva.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade norma à espécie; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social ou personalidade do agente; o motivo do crime foi próprio do tipo; as 

circunstâncias do delito foram normais, não houve maiores consequências 

do crime, vez que as lesões na vítima foram leves; não há provas de que 

o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Há a atenuante da confissão, mas aqui não será valorada em virtude da 

pena base ter sido fixada no mínimo legal. Não se fazem presentes 

circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fica o réu condenado definitivamente à pena de 03 (três) meses de 

detenção.

Em virtude do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente 

condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Em decorrência do disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime 

aberto.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito, pois os crimes foram praticados mediante violência.

Contudo, satisfeitas as exigências legais estipuladas pelo art. 77 do 

Código Penal, concedo ao condenado o direito à suspensão condicional da 

pena, pelo que a suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do 

art. 78, §2º, do Código Penal, ficando o réu sujeito às seguintes 

condições:

I- 01 (um) ano de serviço comunitário, a ser especificado em audiência 

admonitória.

II- proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou 

estabelecimentos congêneres;

III- proibição de ausentar-se desta Comarca, por mais de oito dias, sem 

anuência prévia do Juízo;

IV- comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas 

atividades;
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V- manter o endereço atualizado nos autos.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ter sido condenado 

no regime semiaberto.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 95371 Nr: 4731-14.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 PROCESSO/CÓD. Nº 95371

Vistos etc.

Trata-se de pedido elaborado pela defesa, requerendo, em síntese, a 

concessão do livramento condicional ao recuperando, ante o 

preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para 

seu deferimento.

O Ministério Público, por sua vez, retorquiu o pleito defensivo, alegando 

que o apenado não preencheu o requisito subjetivo exigido para a 

concessão do livramento condicional.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 131 da Lei de Execuções Penais, o livramento 

condicional poderá ser concedido pelo Juiz da Execução desde que 

presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 83, incisos 

e parágrafo único, do Código Penal, ouvido o Ministério Público.

Dispõe o art. 83 do Diploma Penal:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 

pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

 I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente 

em crime doloso e tiver bons antecedentes;

 II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime 

doloso;

 III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, 

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 

própria subsistência mediante trabalho honesto;

 IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano 

causado pela infração;

 V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação 

por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for 

reincidente específico em crimes dessa natureza.

 Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará 

também subordinada à constatação de condições pessoais que façam 

presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

 Nessa acepção, não basta a satisfação isolada do requisito objetivo para 

a obtenção do livramento condicional. É imperioso o preenchimento 

concomitante de requisitos subjetivos, mormente a comprovação de 

comportamento satisfatório do recuperando durante a execução da pena, 

visando demonstrar a dedicação e diligência do apenado ao longo do 

cumprimento de sua reprimenda, bem como seu grau de recuperação e 

aptidão ao retorno à convivência social.

Entende-se, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, que a 

comprovação do comportamento satisfatório se baseia no prognóstico que 

o magistrado deve realizar da vida prisional integral do recuperando, além 

da análise de fatores peculiares, presentes no caso concreto, que 

auxiliem no seu convencimento para a concessão do benefício.

Destarte, ao analisar os autos, constato que o recuperando, apesar de 

preencher o requisito objetivo ostenta um extenso histórico de faltas 

graves no curso da execução penal, conforme fls. 144 e 502, visto que 

cometeu vários crimes durante o cumprimento de sua pena, situações que 

demonstram seu comportamento insatisfatório no curso da execução e 

consequente ausência do requisito subjetivo para a concessão do 

livramento.

Nesse sentido, é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA - EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - 

AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO - 

COMETIMENTO PELO APENADO DE FALTAS DISCIPLINARES DE 

NATUREZA GRAVE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por 

sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira 

Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, 

passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível 

de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A 

prática de faltas graves durante a execução da pena, embora não 

interrompa o prazo para a obtenção do benefício do livramento condicional 

(requisito objetivo), pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo, 

obstando a concessão da benesse. 3. Impende ressaltar, na espécie, que, 

conforme já decidido por esta Superior Corte de Justiça em hipótese 

similar à dos autos, a prática de faltas graves ''é indicativa da ausência de 

cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A 

circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do 

tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se 

invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, 

como indicativo de mau comportamento carcerário." (HC n. 347.194/SP, 

Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. Writ não conhecido. 

(HC 400.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). (Destaquei).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL 

INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. CONTURBADO 

HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. LIMITAÇÃO DO 

PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal 

de Justiça, sem prejuízo da verificação das alegações expostas na inicial 

ante a possibilidade de se verificar a existência de flagrante 

constrangimento ilegal. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento 

segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a 

obtenção de livramento condicional - Súmula n. 441/STJ -, as faltas 

disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o 

indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. 

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser 

analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o 

mérito do apenado. Precedentes. 4. Na hipótese, o pedido de livramento 

condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento 

no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante do 

cometimento de diversas faltas disciplinares, sendo algumas delas, 

inclusive, por atrasos nos retornos das saídas temporárias. Evidenciada a 

idoneidade da fundamentação utilizada para indeferir a benesse, não há 

que se falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem 

de ofício. Habeas corpus não conhecido. (HC 387.978/SP, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 

04/05/2017). (Destaquei).

Deste modo, face à conturbada vida prisional do recuperando, verifico que 

este não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento 

condicional, razão pela qual indefiro o pedido da defesa.

Quanto ao cálculo de pena à fl. 613, denoto, de ofício, que as frações 

lançadas na pena de “1a8m” merecem retificações, visto que na referida 

condenação incidiu a causa de diminuição prevista no art. 33,§4º, da Lei 

nº 11.343/06, conforme sentença condenatória de fls. 92/104, pelo que 

não pode ser considerado como crime hediondo.

Assim, retifiquem-se as frações da referida condenação para 1/2 e 1/6, 
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respectivamente, ao livramento condicional e progressão de regime.

Nesse sentido, consequentemente, a fração relativa ao livramento 

condicional da pena de “05 anos” deverá ser alterada, fazendo constar 

2/3, já que o apenado ainda não é considerado reincidente específico em 

crime hediondo.

Tocante às interrupções, deverão ser extirpadas, visto que os 

comparecimentos eram mensais, sendo a presença em Juízo 

correspondente a um mês de pena cumprida, conforme condições 

aplicadas às fls. 129 e 355.

Com o aporte do novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, 

no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior 

homologação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pela recuperanda à fl. 487 e fls. 

489/490,concernente à ausência de comparecimento em Juízo no dia 

25.06.2018 e na Cadeia Pública no dia 02.07.2018, acolho sua justificativa 

para os devidos fins.

Juntem-se aos autos os termos de comparecimento de 27 a 29 de junho, 

conforme determinação de fl. 484.

Outrossim, conforme consulta ao Sistema Apolo, o presente feito está 

tramitando como “réu preso”, o que deverá ser alterado, com urgência, já 

que a recuperanda está cumprindo pena no regime semiaberto.

Por fim, proceda-se com o determinado à fl. 430.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237154 Nr: 1342-74.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Resende dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237154

 Vistos etc.

Primeiramente, junte-se aos autos cópia do alvará de soltura referente à 

guia de fl. 150.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 179 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 

determino que sejam procedidas as devidas retificações, nos moldes 

requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 212885 Nr: 2531-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para apresentar os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259463 Nr: 1631-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Tiago Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 259463

Vistos, etc.

Primeiramente, considerando a petição acostada à fl. 42, acolho a 

justificativa apresentada pelo recuperando para os devidos fins.

Outrossim, em razão das faltas de comparecimento na Cadeia Pública nos 

dias 01, 25 e 28 de junho, conforme fl. 45, intime-se o recuperando para 

que apresente justificativa, no prazo de cinco dias, por meio de advogado 

ou Defensor Público, sob pena de regressão ao fechado.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do 

cálculo de pena de fl. 57, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Com a juntada da justificativa acima determinada, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 245069 Nr: 578-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 PROCESSO/CÓD. Nº 245069

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 90, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 35425 Nr: 1734-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Paulino Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Vites dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, 

Jose Eduardo Marques - OAB:363611, Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do advogado Dr. José Eduardo Marques, OAB/SP 

363.611, haja vista seu cadastro nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94141 Nr: 2511-65.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Moura Lanzarini, Silvio Antonio Lanzarini, Celso 

Lanzarini, Sidnei Lanzarini, Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neimar de Souza, Clínica Belvedere - Neimar 

de Sousa Cia Ltda. Me, Simone Maria Francioso Juliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Fernando 

Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Roger Klerisson Rozão - OAB:OAB/MT 

14.571-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES de parte da decisão proferida às fls. 

609/610 a seguir transcrita: "...Fixo como pontos controvertidos:

1) A existência de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do 

primeiro e da terceira Requerida no atendimento médico que prestaram ao 

paciente, desde a realização do exame de colonoscopia, até o momento 

em que foi transferido para a capital do Estado;

2) A existência de nexo de causalidade entre a conduta do primeiro e da 

terceira Requerida no evento morte do paciente;

3) A existência de vínculo entre a Terceira e a Segunda Requerida;

4) O valor da indenização, caso configurada a responsabilidade do(s) 

réu(s).

Intimem-se as partes da presente decisão, fazendo constar que, caso não 

requeiram esclarecimentos ou ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, se 

tornará estável (art. 357,§1º do CPC).

Intime-as também para especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 2724-47.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 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, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 84, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97606 Nr: 4835-28.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano, Pan Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:25639

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Requerida através de seu advogado da 

redesignação da audiência, conforme decisão a seguir transcrita: Vistos 

em correição, etc.

Considerando o não cumprimento do determinado às fls. 36/37, redesigno 

a solenidade outrora aprazada para o dia 27 de agosto de 2018 às 

13h30min (Horário Oficial de Mato Grosso), que realizar-se-á no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT.

 Mantenho as demais determinações de fls. 36/37.

Comunique-se o Juízo Deprecado, observando-se o teor da informação de 

fls. 68.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76046 Nr: 4622-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Sebastião da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 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, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 39, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 3008 Nr: 17-68.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira, 

Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A, 

Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos PARA 

INTIMAR AS PARTES, tendo em vista a expedição do TERMO DE PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS, conforme determinado na decisão de fls. 

734/737.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 268-32.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos PARA 

INTIMAR AS PARTES, tendo em vista a expedição do TERMO DE PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS, conforme determinado na decisão de fls. 

578/585.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91340 Nr: 766-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 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, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 41, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (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): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54427 Nr: 1910-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Buffet Ltda Me (Leo Buffet), Leonora 

Herming dos Santos Lira

 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: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 77/78, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112822 Nr: 176-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

De proêmio, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 De mais a mais, intime-se a parte Autora para que no prazo legal, caso 

queira, apresente impugnação à contestação ofertado pelo Requerido às 

fls. 78/85.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 28225 Nr: 1242-74.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:MT 3.610-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento n. 68/2018 do Conselho Nacional de 

Justiça, intime-se a parte Executada para que, querendo, se manifeste 

acerca do pleito às fls. 259/260, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que entender de direito.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 4532-19.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilha do Carmo Vitali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a alegação de que o benefício previdenciário foi suspenso 

(fls. 73), determino a intimação da parte ré que proceda o 

restabelecimento do benefício concedido a Autora em sede de tutela 

antecipada, conforme decisão de fls. 19/20v, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de instauração de inquérito criminal para apuração da prática de 

crime de desobediência.

 Com a intimação, encaminhem-se cópia da decisão de fls. 19/20 e da 

presente decisão, bem como tudo o mais que se fizer necessário.

 Cumpridas as determinações retro, voltem-me os autos conclusos para 

análise ou, em sendo o caso, julgamento da lide.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78413 Nr: 1775-18.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a alegação de que o benefício previdenciário foi suspenso 

(fls. 80/83), determino a intimação da parte ré que proceda o 

restabelecimento do benefício concedido a Autora em sede de tutela 

antecipada, conforme decisão de fls. 32/34, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de instauração de inquérito criminal para apuração da prática de 
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crime de desobediência.

 Com a intimação, encaminhem-se cópia da decisão de fls. 32/34 e da 

presente decisão, bem como tudo o mais que se fizer necessário.

 Cumpridas as determinações retro, voltem-me os autos conclusos para 

análise imediatamente.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115918 Nr: 1794-82.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML, FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Jhenifer 

Martinussi Lobo, neste ato representada por sua genitora Fabricia 

Martinussi Prado em face de Alberto Bernardino Lobo Junior.

 Apense-se esta demanda ao processo de Código n. 115919, ante a 

necessidade de análise conjunta, por versarem sobre as mesmas partes, 

e ambos tendo como objeto a cobrança de alimentos.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 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 - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A

 Vistos, etc.

Considerando o usufruto de compensatórias pelo Magistrado titular, bem 

como por verificar que esta Juíza de Direito da Terceira Vara (Substituta 

Legal) nesta data irá realizar Inspeção Mensal na Cadeia Pública desta 

Comarca, o que torna inviável a realização do ato, redesigno a solenidade 

outrora aprazada para o dia 29 de agosto de 2018, 13h30min.

Mantenho as demais determinações.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116294 Nr: 1983-60.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:MT 

4.266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seu (s) advogado (os), para 

que fique ciente da certidão do Oficial de Justiça de fls. 14 a fim de 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87976 Nr: 3710-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RATSS, DCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Paula Zanin - 

OAB:38.369 OAB/GO

 Vistos.

Reitere-se o oficio à comarca deprecada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devolva a missiva devidamente cumprida, sob pena de comunicação 

à Corregedoria–Geral de Justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108078 Nr: 4976-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FIRMINO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar nos autos acerca 

da informação de fl. 53, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 3872-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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. 80, 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.: 34034 Nr: 357-89.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Fátima Faletti Claas, Rogerio Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:
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 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. 178/179, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113059 Nr: 325-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAZIO ACABAMENTOS COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTR EIRELI, CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1021315-34.2018.8.11.0041 para o órgão 8ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ, consoante comprovante de fl. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93937 Nr: 2405-06.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arilson Aniceto da Silva Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais do Município de Santa Rita do Trivelato-M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78800 Nr: 2074-92.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, SONIA DE OLIVEIRA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1021332-70.2018.8.11.0041 para o órgão 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, consoante 

comprovante de fl. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1363-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Cardoso da Silva ME, Luzinete 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online por meio do sistema Bacenjud (fls. 

67/68), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização das executadas, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço, a fim de que seja procedida a citação.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 354-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-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. 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.: 31629 Nr: 1223-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terbio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-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 das correspondências devolvidas de fls. 139/140, 

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.: 97882 Nr: 5037-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online por meio do sistema Bacenjud (fl. 64), 

uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo exequente que 

esgotou todos os meios de localização dos executados, o que não restou 

configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço, a fim de que seja procedida a citação.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 893-22.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isair Domingos Ambrosio - ME, Isair Domingos 

Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 72, 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.: 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:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca RenaJud de fls. 58/59, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99847 Nr: 124-43.2017.811.0086

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora on line de fls. 43/44, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 239-74.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdIA, LPA, DM, JEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217.967 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Sem adv. - OAB:

 Vistos. (...) Quanto ao requerimento da parte exequente para efetivação 

de penhora online nos ativos financeiros do espólio, INDEFIRO-O, 

considerando que o espólio é um ente despersonalizado, não possuidor 

de RG ou CPF. O espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da 

pessoa falecida, enquanto não realizada a partilha ao final do 

procedimento de inventário. O espólio é representado pela figura do 

inventariante, nos termos do que preconiza o artigo 75, inciso VII, do 

Código de Processo Civil, tratando-se de um ente despersonalizado. 

Cuida-se de espécie de representação anômala, eis que a lei designa o 

representante, mas não atribui personalidade jurídica ao representado. 

Sendo assim, impossível a realização de tentativa de bloqueio de ativos 

financeiros em nome do ESPÓLIO DE IVAIR ALLEBRANDT, sendo que 

incumbe ao exequente demonstrar a existência de instauração de 

procedimento de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, a fim de 

habilitar o seu crédito. Superada à questão, passo ao próximo tópico. 

Quanto ao requerimento para penhora dos imóveis de propriedade da 

executada DALCI MATCHINSKE indicados às fls. 100, deixo de aprecia-lo 

neste momento, tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução n°. 7166-46.2017.811.0086, código 112286. 

Suspendo a presente execução apenas no que tange à executada DALCI 

MATCHINSKE. Intime-se a exequente para trazer aos autos cálculo 

atualizado do valor exequendo, considerando que o último foi apresentado 

em 03/02/2016, às fls. 76 e requerer o impulsionamento da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112286 Nr: 7166-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalci Matschinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Assim, entendo que restam evidentes os requisitos para 

concessão da tutela de urgência, trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais 

sejam, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano. A embargante alega que está prescrita a pretensão executória 

da exequente/embargada em relação a ela, visto que o vencimento da 

obrigação constante da nota promissória encartada às fls. 83/83-v (código 

49155) é o dia 18/10/2010 e a inclusão da avalista no polo passivo foi 
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requerida apenas 03/02/2016, às fls. 74/77 (código 49155), quase seis 

anos após o vencimento. Sendo assim, aparentemente restam 

evidenciados a probabilidade do direito da embargante, assim como o 

perigo de dano, pois poderia ter seu patrimônio constrito indevidamente. 

Portanto, DEFIRO atribuição de efeito suspensivo à execução n°. 

239-75.2011.811.0086, código 49155, apenas no que tange à executada 

DALCI MATCHINSKE, condicionada à caução, vez que é exigência legal 

expressa do § 1° do artigo 919, do CPC. Não é possível aceitar o veículo 

objeto do contrato de financiamento executado como caução, visto que o 

seu paradeiro é desconhecido. Saliento que a execução poderá 

prosseguir no que se relaciona ao ESPÓLIO DE IVAIR ALLEBRANDT, 

desde que a exequente prossiga nos termos indicados na decisão 

proferida nos autos em apenso nesta data. Intime-se a embargada para 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que 

porventura desejar produzir, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da 

possibilidade de julgamento antecipado do pedido ou designação de 

audiência, consoante disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. 

Traslade-se cópia desta decisão aos autos n°. 239-74.2011.811.0086, 

código 49155. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96635 Nr: 4176-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Jorge Rieche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leomar Borges Guimarães - 

OAB:MT 19.451, Pérsio Oliveira Landim - OAB:12295/MT

 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. 30, 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.: 74736 Nr: 3266-94.2013.811.0086

 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): Valdeildo Henrique de Oliveira, Rosalia Gomes 

da Silva ("Rose")

 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. 110, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de 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.: 70852 Nr: 3364-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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. 161, 

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.: 97266 Nr: 4624-89.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Método Desenvolvimento Urbano e 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maria Odete de Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-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. 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 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.: 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:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca InfoJud de fls. 49, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 1634-62.2015.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Fristsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 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. 60, 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.: 3087 Nr: 18-19.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Piva Battaglini, Paulo Humberto Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Boa Vista S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual abro vistas dos autos à parte autora para que requeira o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72745 Nr: 1264-54.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir 

Freo, Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-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. 146, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 362-33.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ferreira Gutierrez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 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. 115, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 3413-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Reis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74167 Nr: 2691-86.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzileide Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 128/130, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC, bem como para intimar o 

INSS para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o pedido de fls.132/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 4687-22.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 80.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53804 Nr: 1306-40.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 78, por consequência, determino a suspensão da 

execução, por 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 921, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 
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exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 877-49.2007.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge do Espirito Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-B, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961, Ussiel Tavares da 

Silva Filho - OAB:3150A/MT

 Vistos, etc.

Não obstante o conteúdo da decisão à fl. 202, intime-se a parte Autora 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

delineado pela Brasil Telecom S.A. – Oi à fl. 199.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se fiel cumprimento ao 

determinado à fl. 202.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119699 Nr: 3506-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção antecipada 

de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 01 de 

agosto de 2018, às 17h00min, para a oitiva da vítima.Cite-se o requerido, 

consignando-se no mandado citatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagá-lo se este possui recursos para contratar 

defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação de Defensor 

Público, devendo o meirinho certificar o que lhe for informado.Intime-se o 

Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo devidamente 

acompanhado por advogado, caso o tenha constituído. Salientando-se 

que, caso compareça desacompanhado de defesa técnica, será assistido 

durante o ato, pela Defensoria Pública. Intimem-se, fazendo constar no 

mandado de intimação da vítima, que ela deverá comparecer com 30 

minutos de antecedência do horário marcado para audiência.Para o 

referido ato, intime-se também, a psicóloga do juízo Alessandra Cristina 

Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista com a vítima.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84661 Nr: 1787-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Silva Dias ("juninho ")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para manifestar sobre o cálculo de Pena Multa lançado 

às fls. 66, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119251 Nr: 3356-29.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora M. Piva - 

OAB:RS/101.253, Giovana Cecconello - OAB:RS/70.453

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 25/10/2018, às 17h15min.

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.: 118855 Nr: 3162-29.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wander Luis Ferreira - 

OAB:MG/62.611

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 10/12/2018, às 16h15min.

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.: 118871 Nr: 3174-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:MT/21.790/O, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:MT/21.692/O, 

Izabelle Epifanio - OAB:MT/19.915

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 10/12/2018, às 16h30min.

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.: 107754 Nr: 4820-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Marcos Lotero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Henrique França 

Sorrilha - OAB:PR 42.559, Ricardo Augusto de Paula Mexia - OAB:PR 

48.099

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 24, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111653 Nr: 6873-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudilene Maria da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 404 de 657



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena da reeducanda Claudilene Maria da Silva, 

condenada à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pela 

prática do crime tipificado no artigo 155, §4.º, incisos I e IV, do Código 

Penal.

Consta nos autos que a denúncia foi recebida em 20/03/2003 e com 

sentença condenatória em 06/11/2009.

É o breve relatório. Decido

 Compulsando os autos, observa-se que o crime pelo qual a reeducanda 

foi condenada foi alcançado pelo fenômeno da prescrição pela pena em 

concreto.

 Considerando a pena concreta aplicada, constato o decurso de tempo 

exato ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a saber, 04 (quatro) 

anos (art. 109, V e artigo 117, ambos do CP), decorrido entre o 

recebimento da denúncia (20/03/2003) e a prolação da sentença 

(06/11/2009).

Desta forma, considerando que não houve outras causas interruptivas ou 

suspensivas da prescrição durante esse período, o reconhecimento da 

perda do direito de punir do Estado é medida que se impõe.

Isto posto, e em consonância com pleito ministerial JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da reeducanda Claudilene Maria da Silva, em 

relação ao delito pelo qual foi condenada, com fundamento no artigo 107, 

inciso VI, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal e 

consequentemente, cancelo a audiência outrora aprazada.

Procedam-se as comunicações aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do artigo 974, da CNGC.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal da reeducanda, bastando a de seu defensor constituído, 

conforme determina o artigo 1387 da CNGC.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107215 Nr: 4567-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rodrigues Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:MT- 15331

 Vistos.

Tendo em vista o ofício de fl. 17, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118663 Nr: 3080-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honorio Kener, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Figueiredo da Silva - 

OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson Siqueira de 

Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 23, em caráter itinerante, remeta-se a 

presente carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91084 Nr: 612-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro do Nascimento, Helinio João do 

Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 426/433, que readequou a pena aplicada ao réu 

Evandro do Nascimento, e manteve inalterada a r. sentença condenatória 

proferida em primeiro grau em desfavor do réu Helínio João do Nascimento 

da Silva, cumpra-se integralmente a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71111 Nr: 3641-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Silvio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO com a finalidade de INTIMAR o autor através do 

advogado, via DJE, para manifestar-se sobre a devolução da Carta 

Precatória lançada às fls. 122/123, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106935 Nr: 4413-19.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eugenio Motta de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Motta Bonin - 

OAB:SP 331.254

 Vistos.

Atendendo ao Ofício de número 24/2018 protocolado pela Defensoria 

Pública onde esta requer a redesignação das audiências do dia 09 de abril 

de 2018, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 03/12/2018, às 

15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67014 Nr: 2056-02.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para que em 10 (dez) dias indique a 

localização dos bens a penhora de fls. 103/104.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000300-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES GOMES (REQUERIDO)

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82805 Nr: 3232-45.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO DUARTE DE MORAES

 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.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fl. 123 e determino a expedição de ofício requisitório 

do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no 

valor apresentado de R$ 2.102,26 (dois mil cento e dois reais e vinte e 

seis centavos), em favor da parte exequente e R$ 210,23 (duzentos e dez 

reais e vinte e três centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71282 Nr: 1243-38.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES TAVARES - 

OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 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.: 94663 Nr: 5270-93.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUAN LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, KASSANDRA 

BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

As partes deverão esclarecer, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem suas reproduções.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94658 Nr: 5267-41.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

As partes deverão esclarecer, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem suas reproduções.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79818 Nr: 1619-87.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

COMISSÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94582 Nr: 5209-38.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

As partes deverão esclarecer, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem suas reproduções.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104547 Nr: 2941-74.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104549 Nr: 2942-59.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BARBOSA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100932 Nr: 963-62.2018.811.0012

 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: MPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101966 Nr: 1545-62.2018.811.0012

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M.DOS SANTOS HOTEL, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o decurso do prazo, intime-se a parte autora para que em 

05 (cinco) dias, providencie o quanto determinado em decisão de ref. 04, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78445 Nr: 1053-41.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CAMERA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se 

inerte.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fl. 109 e determino a expedição de ofício requisitório 

do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no 

valor apresentado de R$ 15.584,04 (quinze mil quinhentos e oitenta e 

quatro reais e quatro centavos), em favor da parte exequente e R$ 

1.097,69 (um mil noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), 

referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93094 Nr: 4365-88.2017.811.0012

 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: LEANDRA DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSÉ VIDAL DE 

OLIVEIRA, LAURO DANIELLI ZILMER, SADI DANIELLI ZILMER, ELISA 

DANIELLI ZILLMER, LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER, LORENO 

DANIELLI ZILLMER, LORENA ZILLMER DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLVADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 407 de 657



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71880 Nr: 1449-52.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação à execução de fls. 109/119, para o 

fim de homologar os cálculos apresentados à fl. 120.Condeno a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.Em sendo a 

parte beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança pelo 

prazo de cinco anos ou até quando a parte não mais fizer jus ao 

benefício.Desta forma, expeça-se o competente RPV e/ou Precatório, no 

valor apresentado pela executada: R$ 17.284,08, em favor da parte 

exequente e R$ 1.057,32, referente aos honorários advocatícios.Advirto 

ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos 

moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:I - 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.Depois de informado o 

pagamento e da intimação das partes, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.Intimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.Após o levantamento dos alvarás, tornem 

conclusos para sentença de quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105683 Nr: 3642-35.2018.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ROBERTO RAMMINGER, GERHARDT 

RAMMINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de justificação criminal interposta pelos requerentes em 

epígrafe, os quais pretendem produzir prova nova para fundamentar 

futura ação de revisão criminal.

A presente ação não conta com isenção legal de custas, eis que não está 

enumerada dentre aquelas do rol do artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso, ou do artigo 77 do Regimento Interno do TJMT.

A parte autora não demonstrou fazer jus à assistência judiciária gratuita, 

frisando-se ter sido condenada ao pagamento das custas e despesas 

processuais na ação penal de número 1072-57.2010.811.0012 – Código 

34999.

Nestes termos, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue o pagamento das custas e despesas de ingresso, ou 

comprove que o fez, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição da presente ação, nos termos do artigo 290 do CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência, haja vista tratar-se de processo que envolve 

pessoas presas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92780 Nr: 4166-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LUCIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92830 Nr: 4205-63.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO TELES - OAB:RJ 

121.935, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - OAB:RJ 112.310

 Vistos.

Ref. 23: ante a informação de quitação do débito, intime-se a parte 

exequente para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 3197-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92264 Nr: 3908-56.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A S SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92312 Nr: 3941-46.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMILTON MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92255 Nr: 3900-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA DE NOVA 

CANAÃ DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100707 Nr: 862-25.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS REIS CARDOSO DA SILVA, 

MARIA DIVINA DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente, para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100929 Nr: 960-10.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSRCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 182935.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 16/10/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101127 Nr: 1047-63.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDS, AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 182931.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 16/10/2018 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000218-65.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000218-65.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT EXECUTADO: 

IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO Vistos. Trata-se de execução fiscal 

proposta por Município de Primavera do Leste/MT, em face de Iracildo 

Pereira de Carvalho, ambos já qualificados nos autos. Conforme consta no 

Id. 13734629, o Município de Primavera do Leste/MT, requereu a extinção 

do feito, vez que a distribuição do processo foi realizada de forma 

errônea, já que será distribuída na própria comarca de Primavera do 

Leste/MT. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas. P.I.C. Nova Xavantina/MT, 17 de julho de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84189 Nr: 4345-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Santarosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva e concedo a liberdade 

provisória ao réu Joel Santarosa, qualificado no presente feito, para que 

este responda ao processo crime livre da custódia cautelar, 

comprometendo-se: a) não se ausentar da comarca onde reside por mais 

de 15 (quinze) dias sem prévia comunicação judicial; b) não frequentar 

bares e congêneres; c) manter o seu endereço atualizado e; d) a 

comparecer em juízo todas as vezes em que for intimado. Expeça-se 

contramandado de prisão em favor de Joel Santarosa, qualificado nos 

autos, intimando-o que no caso de descumprimento de qualquer dessas 

obrigações ou da prática de outra infração penal será revogado o 

benefício.II – Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo 

acusado observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações previstas nos incisos I à IV 

do artigo 397 do Código de Processo Penal.Dessa forma, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, às 14:00 

h o r a s . I I I  –  I n t . I V  –  D ê - s e  c i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 15 de junho de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 2806-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro, Patricia 

Aparecida Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para manifestar acerca da 

certidão de fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 3459-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 2016-55.2013.811.0044

 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: Roberto Conceição Chaves, Alessandra de Souza 

Almeida Chaves, Matilde de Oliveira da Silva, Jeferson Junior de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Bebidas Horizonte Ltda, Jesner 

dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Emilio Tiesca - 

OAB:8599

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1743-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia da Silva Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 1743-76.2013.811.0044 código 52533

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: Márcia da Silva Parreira

PARTE REQUERIDA: Francisco dos Santos

INTIMANDO(A, S): AUSENTES E DESCONHECIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, dos termos 

e sentença proferida nos autos a seguir transcrita, em obediência ao 

disposto artigo 755,§3° do Novo Código de Processo Civil e no artigo 9°, 

inciso III, do CPC.

SENTENÇA: Vistos. Marcia da Silva Parreira requereu a interdição de 

Francisco dos Santos, alegando em síntese, que o interditado é deficiente 

mental, e que encontra-se incapacitado de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, requerendo sua nomeação como curadora do mesmo (fls. 

05/07). Recebida ação, foi designado interrogatório do interditando. Em 

seguida, foi realizada audiência, procedendo-se o interrogatório do 

interditado (fl. 16/18). Impugnação apresentada pela curadora nomeada 

(fls. 19/21). Laudo médico colacionado às fls. 35. Em seguida, a parte 

autora pugnou pela homologação do laudo pericial (fl. 36). Instado a 

manifestar, o Ministério Público se manifestou pela decretação da 

interdição (fls. 37). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de interdição 

ajuizado por Marcia da Silva Parreira requereu a interdição de Francisco 

dos Santos. A interdição é medida judicial que visa amparar àqueles que 

não possuem o discernimento necessário à prática dos autos da vida civil, 

sendo declarados absolutamente incapazes. Maria Helena Diniz, em seu 

Código Civil Anotado, Saraiva, 10ª Ed., ps.11/12, aduz sobre tema: Falta de 
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discernimento para a prática de atos da vida civil resultante de 

enfermidade ou deficiência mental. Inserem-se aqui os que, por causa de 

ordem patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não têm condições 

de reger sua pessoa ou administrar seus bens, devendo ser 

representadas por um curador (CC, art. 1.767, I), tais como: portadores de 

enfermidades físico-psíquicas (demência afásica; paranoia; psicastênica; 

psicose tóxica; psicose autotóxica; psicose infectuosa; paranóia; 

demência arteriosclerótica; demência sifilítica; doença neurológica 

degenerativa progressiva etc.), deficiência mental ou anomalia psíquica, 

incluindo psicopatas, maníacos, imbecis e loucos furiosos ou não (RJTJSP, 

82:51, 252:78; JSTJ, 75:185; RT, 625:166 e 468:112). Todavia, é preciso 

esclarecer que imprescindível será que se tenha um estado duradouro, 

que justifique a interdição, ainda que seja interrompido por intervalos de 

lucidez (RT, 415:358, 436:74, 447:63, 455:68, 465:100, 467:163, 485:70, 

503:93 e 506:75; Ciência Jurídica, 7:145 e 43:118). A senilidade, por si só, 

não é causa de restrição da capacidade de fato (RT, 427:92, 275:391, 

305:265 e 441:105; RF 214:155), porque não pode ser considerada 

equivalente a um estado psicopático, salvo se originar um estado 

patológico, como a arteriosclerose, que afete a faculdade mental, tornando 

impossível a manifestação do pensamento, e, conseqüentemente, a 

regência de si próprio e a administração de bens (RT, 224:189 e 325:165). 

Nesse viés, é de bom alvitre ressaltar que, para que seja realizada a 

interdição, imprescindível constatar a caracterização da ausência de 

entendimento para a prática do ato ou a impossibilidade de expressão da 

vontade determinada por uma causa duradoura, ou seja, necessidade de 

prova documental através de laudo médico regido por expert. No caso em 

testilha, o laudo pericial concluiu que o interditado é incapaz para reger 

sua pessoa e seus bens. Logo, necessário que lhe seja nomeado curador 

para administração de seus interesses, consoante entendimento 

jurisprudencial: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

LAUDO DO ART. 1.183 DO CPC DECLARANDO QUE A DOENÇA QUE 

ACOMETE A INTERDITANDA PODE COMPROMETER SEU DISCERNIMENTO 

SE NÃO MINISTRADO O ADEQUADO TRATAMENTO. CONJUNTO 

PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA VERIFICAR A INCAPACIDADE. PRINCÍPIO 

DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO. 1 - A interdição é um instituto com caráter nitidamente 

protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma 

medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção 

de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da 

capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz, o que 

justifica a realização de criterioso exame pericial e sua relevância no 

julgamento da lide. [...] (TJ-PE - APL: 2710561 PE , Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 17/04/2013, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 26/04/2013). Assim, antes as provas coligidas nos 

autos e sendo comprovada a incapacidade permanente do interditado para 

os atos da vida civil, não vejo empecilho que possa obstruir a pretensão 

do requerente. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial, para o fim de decretar a interdição de 

Francisco dos Santos, na forma do artigo 3.º, inciso II, do Código Civil, 

nomeando-lhe curadora Márcia da Silva Parreira. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. P. I. C. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.. Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 12 de julho de 2018.

Zélia Alves Bispo da Silva

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69517 Nr: 1465-70.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enildo Pinheiro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte AUTORA 

tomar ciência do documento juntado às fls. retro que informa a data que 

será realizada a perícia dia 08/08/2018 às 16:00horas, no local SERMED, 

Rua São Francisco Xavier, n° 1415, Bairro Centro desta Cidade.

 Informo ainda, que deve levar todos os laudos que possuir, levar ainda os 

quesitos dos advogados, AGU (Procuradoria Geral da União) e do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 88956 Nr: 1994-21.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineia Henrique de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Hernandes da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 26/09/2018 às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54936 Nr: 967-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 60 dias DIAS

 AUTOS Nº 967-42.2014.811.0044

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Estadual

RÉU(S): José Cícero Santana Rg: 499648874-34, brasileiro(a), 

solteiro(a),empreiteiro, Endereço: Fazenda Márcio Perrete, Situado À. 50 

Km de Gaúcha do Norte, Sentido Paranatinga., Bairro: Centro, Cidade: 

Gaúcha do Norte-MT, CEP: 78874000, Complemento: ficando à 500 metros 

do boteco denominado "chapéu de palha".

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 (QUINZE) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: Consta do inquérito policial que no dia 16 de março 

de 2013, na Rua Toledo, nº403, Vila Nova, no município de Gaúcha do 

Norte - MT, o denunciado JOSÉ CÍCERO SANTANA ameaçou de causar 

mal injusto e grave à vítima Tania Rita de Carli, sua ex-convivente. A vítima 

teve um relacionamento com o acusado por oito anos. No dia dos fatos o 

denunciado invadiu a residência e na sequência ameaçou a vítima dizendo 

que iria lhe dar 20 facadas e depois beber do seu sangue. Em outras 

oportunidades o denunciado já ameaçou a vítima.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Cite-se o réu José Cícero Santana via edital, 

nos moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal. 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, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga - MT, 17 de julho de 2018.

Zélia Alves Bispo da Silva

Gestora Judiciária

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 10246 Nr: 957-81.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Leo Flach, Hélio Silva Parente, Homero Amilcar 

Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Paulo Sergio Daufenbach - 

OAB:5325/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 que seja intimado o patrono da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 18017 Nr: 2090-56.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 14864 Nr: 1172-86.2005.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 14634 Nr: 987-48.2005.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Espolio 

de Arnaldo Rodrigues dos Santos, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Processo nº 571-26.2018.811.0044 (Cód. 86281)

Solicitação: 169041

Ocorrência

 Declaro que compareceu às 14:30 o advogado da parte autora, Dr. 

Carlézio Moreira da Silva, para a Sessão de Conciliação agendada às 

14:00, onde o mesmo informou que foi intimado para referida oralidade 

pelo DJE nº 10255 para às 14:30. Assim, verificando os autos, constatei 

que houve a intimação do advogado para o referido horário, conforme fls. 

41. Dessa forma, reagendo a Sessão de conciliação para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 13:00, a realizar-se na Sala de Conciliação do 

CEJUSC.

 O advogado presente sai intimado da data acima, bem como de 

comparecer acompanhado da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71480 Nr: 2226-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ,

 Considerando que não houve a intimação no nome dos novos advogados 

do requerente, Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora do seguinte despacho de fl. 32:

Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 26/28, vez que não é possível 

nem mesmo aferir se o endereço fornecido pelo requerido na ocasião do 

contrato finaceiro entabulado entre as partes é o mesmo que consta na 

carta de citação, visto que não há endereço do réu no contrato de 

financiamento de fls. 06-v/12.

Desta feita, intime-se a parte requerente para regularizar a situação 

processual, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31743 Nr: 2170-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Neves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Martimiano da Cunha 

Junior - OAB:13695/MT, Isaque Rocha Nunes - OAB:MT 8125

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

patronos do réu, para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, acerca 

do cálculo de fl. 453 e da cota ministerial de fls. 458/462.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 68705 Nr: 3142-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727

 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, informar o réu acerca da Audiência de Justificação 

designada para 26/09/2018, às 16h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22252 Nr: 1030-77.2008.811.0044

 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): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A

 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 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos 

documentos de fls. 155/157 encminhados pela Comarca Deprecada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53829 Nr: 3032-44.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welson Silva de Jesus, Welkerson Gonçalves 

Norato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELKERSON GONÇALVES NORATO, 

Cpf: 05606738171, Rg: 2632224-2, Filiação: Genilda Gonçalves Pacheco 

Norato e Weverson Luis Norato, data de nascimento: 02/08/1995, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), torneiro mecanico. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em decorrência da morte do indiciado, conforme se evola da 

declaração de óbito acostada nos autos à fl. 178, e em consonância com 

a manifestação ministerial, julgo extinta a punibilidade de Welson Silva de 

Jesus, qualificado nos autos, relativamente ao presente processo, com 

fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 62 do Código 

de Processo Penal.Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto de 

Identificação deste Estado e ao Nacional, informando a morte do 

acusado.Intime-se Welkerson Gonçalves Norato da sentença via 

edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.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, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 05 de julho de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Espolio 

de Arnaldo Rodrigues dos Santos, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Processo nº 571-26.2018.811.0044 (Cód. 86281)

Solicitação: 169041

Ocorrência

 Declaro que compareceu às 14:30 o advogado da parte autora, Dr. 

Carlézio Moreira da Silva, para a Sessão de Conciliação agendada às 

14:00, onde o mesmo informou que foi intimado para referida oralidade 

pelo DJE nº 10255 para às 14:30. Assim, verificando os autos, constatei 

que houve a intimação do advogado para o referido horário, conforme fls. 

41. Dessa forma, reagendo a Sessão de conciliação para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 13:00, a realizar-se na Sala de Conciliação do 

CEJUSC.

 O advogado presente sai intimado da data acima, bem como de 

comparecer acompanhado da parte requerente.

 Paranatinga/MT, 10 de julho de 2018.

Caroline Preto Soares

Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31743 Nr: 2170-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Neves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Martimiano da Cunha 

Junior - OAB:13695/MT, Isaque Rocha Nunes - OAB:MT 8125

 Código nº 31743

Vistos, etc.

Dê-se vistas a Defensoria Pública para se manifestar, no prazo de 

05(cinco) dias, acerca do calculo de fl. 453 e da cota ministerial de fls. 

458/462.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 4215-11.2017.811.0044

 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: Valdeci Ribeiro de Souza, Bruna Caroline dos Santos 

Marques, TRMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) dias

 AUTOS N.º 4215-11.2017.811.0044 –Cód. 83943

ESPÉCIE: 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: Valdeci Ribeiro de Souza e Bruna Caroline dos Santos 

Marques e Thiago Ribeiro Marques Souza

CITANDO(A, S): interessados

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 
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resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Alvará Judicial para levantamento de quantia em 

dinheiro de titularidade de Gilberto Marques Souza, era brasileiro, solteiro, 

faleceu na data de 21/4/2017, RG n. 1857041-0 SSPMT, CPF n. 

415.200.921-72, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Dos 

fatos. Os requerentes são filhos do “ de cujus”, falecido na data acima, 

conforme atestam as cópias dos documentos pessoais e certidão de óbito 

anexa nos autos. O falecido era solteiro e deixou 02 (dois) filhos, ora 

requerentes. Além disso, não deixou testamento e bens a inventariar. 

Deixou uma quantia desconhecida depositada junto a Caixa Econômica 

Federal (FGTS/PIS/PASEP), razão pela qual faz-se necessário solicitar a 

que conceda autorização judicial para o levantamento da quantia 

depositada nas contas de sua titularidade. Os requerentes são pessoas 

humildes e simples, dispondo de poucos recursos para sobreviver 

necessitando do dinheiro retido, razão pela qual faz-se necessário 

solicitar a Vossa Exa. Que conceda a autorização judicial para 

levantamento dos numerários depositados nas referidas instituições 

bancárias.

DESPACHO: DESPACHO.Defiro as benesses da Assistência Judiciária 

Gratuita aos requerentes, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.Citem-se os interessados por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, para responder a presente, em 15 (quinze) dias (NCPC, 

art. 721).Oficie-se à Caixa Econômica Federal a fim de que se apurem 

todos os saldos em nome do de cujus Gilberto Marques Souza, inclusive 

relativo à FGTS e PIS/PASEP.Sem prejuízo, intimem-se os requerentes para 

juntar aos autos, certidão negativa de tributos municipais, estaduais e 

federais.Por fim, vistas à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público.

Eu, Cristina Beraldi, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Paranatinga - MT, 31 de janeiro de 2018.

Mairlon de Queiroz Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62881 Nr: 1831-46.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF- Garantias & Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) acerca da proposta dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 62881 Nr: 1831-46.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF- Garantias & Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a intimação da parte autora, com o escopo 

de que pague o valor de R$ 1.296,00 (mil duzentos e noventa e seis reais) 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do ato 

deprecado, valor este a ser depositado na conta corrente do Fórum Cível 

e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, CNPJ: 01.480.065/0001-44, 

agência 2403-1, conta 12211-4, Banco do Brasil S/A.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 1305-40.2018.811.0023 – Código: 89995

TIPO DE AÇÃO: DIREITO CIVIL>GUARDA- TUTELA ANTECIPADA

REQUERENTE: ALEX SANDRO GARCIA DA COSTA.

ADVOGADO: DIOGO LUCAS BECKER ROSA – OAB/MT 24320

REQUERIDA: JESSICA SANTOS DA SILVA

FINALIDADE: Notificação da parte autora para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO agendada para a data de 20/08/2018 Horário : 14h SALA 

01 – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de 

Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: Centro. Peixoto 

de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 66-9.9927-8046.

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 1330-53.2018.811.0023 – Código: 90027

TIPO DE AÇÃO: DIREITO CIVIL>EXECUÇÃO/OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

REQUERENTE: MARIA RITA ALVES DE OLIVEIRA E P.O.F.

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI – OAB/MT 14.430

REQUERIDO: ROSA MARQUES E OUTROS

FINALIDADE: Notificação da parte autora para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO agendada para a data de 20/08/2018 Horário : 13:15h 

SALA 01 – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: 

Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 

66-9.9927-8046.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39531 Nr: 139-51.2010.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, RIVALDO ROSA DA SILVA, DORALICE 

FERREIRA GAMA, A.N REGIONAL PASSAGENS LTDA ME, ANTONIO 

RODRIGUES PRADO, NILSON LINHARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado Nilson Linhares 

Rodrigues, que foi expedida carta precatória para Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, para designação de audência de interrogatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80037 Nr: 2496-91.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEI ALCEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Diante do exposto, rejeita-se a preliminar.DO SANEADORA s partes são 

legítimas, capazes e estão devidamente representadas, não existem 

outras questões prejudiciais, razão que dou por saneado o feito.DOS 

PONTOS CONTROVERTIDOSExistência de grau de invalidez diverso do 

apontado pela Requerida em sede administrativa.DAS PROVASTendo em 

vista que se trata de pretensão de recebimento de eventual diferença 

relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial 

é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de 

acordo entre as partes depende da realização de tal prova, de modo que, 

a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre 

as partes, determino a produção de prova pericial, a fim de quantificar o 

percentual das lesões decorrente do acidente de trânsito.Por conseguinte, 

NOMEIO, para exercer a função de perito, o profissional Dra. Geane Moron 

Beato – CRM 7436, que deverá ser intimada para que, no prazo de 
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impostergável de 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários e 

indique data, local e horário para a realização dos trabalhos. Com lastro no 

conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato 

de que a produção da prova pericial foi requerida pela ré — visto que 

questiona a dimensão das sequelas suportadas pelo autor —, estabeleço 

que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas 

pela parte requerida. Com espeque no teor do art. 465, § 1.º do Código de 

Processo Civil, determino que seja procedida à intimação das partes 

litigantes para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, indiquem 

assistentes técnicos, caso queiram.O médico nomeado deverá se ater na 

elaboração do laudo aos requisitos dispostos pela Lei nº11.945/2009, 

notadamente no que se refere à quantificação das lesões, bem como, nos 

quesitos de fls.68.Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes para 

manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 16 de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 155-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do oficio n. 337/2016/ADJ/10.521 (fl. 169) e o teor do 

acordão de fl. 159, intime-se a parte requerida para se manifestar, a fim de 

evitar pagamentos em duplicidade de valores já adimplidos pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62180 Nr: 2138-68.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 164/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84707 Nr: 1989-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 MG

 Desta forma, o feito se encontra saneado, as partes são capazes e estão 

devidamente representadas. Entretanto, necessária a prévia ciência e 

oitiva do Ministério Público, conforme entendimento majoritário da 

jurisprudência. O Ministério Público participa da falência e mesmo silente a 

lei, da insolvência civil, verbis:“Ainda que omisso o estatuto processual 

quanto à intervenção do Ministério Público nas execuções contra devedor 

insolvente, cabe a esse órgão intervir em tais causas, porque nelas há 

interesse público, decorrente da natureza da lide, posto que esta tem por 

finalidade não apenas evitar que o patrimônio do insolvente seja 

dilapidado, mas também impedir prejuízos à ordem econômica geral (AI 

178.207-1, 8.9.92, 1ª CC TJSP, rel. Des. GUIMARÃES E SOUZA, in JTJ 

141/263).” Diante do exposto, determino a remessa ao Ministério Público 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias;Intimem-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 13 de julho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84134 Nr: 1640-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700-O, José Carlos de Almeida Benevides - OAB:8159/A, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 INTIMAÇÃO do Dr. Ruy Barbosa Marinho Ferreira – OAB/MT 3596-A, 

advogado do pronunciado Ederval Miranda de Araujo, para, se manifestar 

na fase do e artigo 422 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89270 Nr: 879-28.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DANTAS PEREIRA ME, 

FRANCISCO DANTAS PEREIRA, LONI DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Alvorada, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de citação/penhora, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69526 Nr: 2979-92.2014.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Vistos. Deflui dos autos que a requerente desistiu da demanda, 

requerendo a extinção do feito. É o sucinto relatório. Decido. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, com fulcro no artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o pedido de desistência manifestado nestes autos fl. 39. Em 

consequência, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

e sem honorários. Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades 

de estilo. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 14173 Nr: 1495-28.2003.811.0023

 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: GLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, JOCEANE APARECIDA DAVI - OAB:SP-351.181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 DESPACHO

Processo nº 1495-28.2003.811.0023

Código nº 14173

Considerando que o feito já se encontra sentenciado, com certidão de 

trânsito em julgado, e, no caso de estar o feito pendente de 
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recolhimento/pagamento de custas e despesas processuais, DETERMINO 

o imediato cumprimento do Provimento nº 14/2017-CGJ, que altera a 

redação dos artigos 352, 353 e 354 da CNGC, os quais passarão a dispor 

a seguinte redação:

“Art. 352. Restando infrutífera a intimação, será determinado o 

arquivamento, com baixa, com anotações no Cartório Distribuidor de todos 

os processos que estejam pendentes, exclusivamente, de pagamento das 

custas judiciais, cujo valor atualizado seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta 

reais).

§ 1º Também será anotada a margem da distribuição as pendências de 

custas e taxa com o arquivamento do processo, quando não houver neste 

dados pessoais do devedor que possibilitem a inscrição em dívida ativa ou 

protesto.

§ 2º O arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do crédito, 

devendo ficar registrada na distribuição a existência de pendência em 

nome do devedor, para fins próprios.

§ 3º Existindo outros débitos do devedor, relativos a custas judiciais, que, 

isolados ou somados, ultrapassem a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), deverá ser expedida certidão de dívida ativa, remetendo-a à 

Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor devido para 

execução”.

“Art. 352. Caso o valor da dívida, com as devidas atualizações, ultrapasse 

o montante definido no §3º do artigo anterior, deverá ser expedida a 

certidão de dívida e os autos remetidos, definitivamente, ao arquivo”.

“Art. 353. Constatada a existência de saldo devedor de custas e taxas, 

com valores superiores a R$50,00 (cinquenta reais) e inferiores a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão para remessa à 

Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a qual será 

remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de Controle e 

Arrecadação”.

Cumpridas as determinações contidas no Provimento nº 14/2017-CGJ, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78853 Nr: 1765-95.2016.811.0023

 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: DSA, LKSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 FINALIDADE: intimar o(a)advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita em resumo: Vistos, (...) Por esta razão, HOMOLOGO para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-30.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

J ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM E COMERCIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000341-30.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: J 

ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXAO - ME Parte Ré: REQUERIDO: WINNER 

SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM E COMERCIO LTDA - ME 

Senhor(a): EMILIANA BORGES FRANÇA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogada da reclamante, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

não comparecimento do autor o feito será julgado extinto sem resolução 

do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei i9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de julho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 69/2018-DF

O Dr. Leonardo Araujo Costa Tumiati, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei, etc...

 CONSIDERANDO os 30(trinta) dias de férias da Gestora da 2ª Vara, 

Laudicéia Souza Braz Santos, já agendadas no Portal do Servidor para o 

dia 23.07.2018 a 21.08.2018.

 RESOLVE:

 I – DESIGNAR a servidora Fernanda Mikaela Souza Leite Granjeiro, 

Analista Judiciária, matricula 32569 , para exercer as funções de Gestora 

Judiciaria da 2ª Secretaria, nesta Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

durante os 30 (trinta) dias de gozo de férias da titular no período de 

23.07.2018 a 21.08.2018.

 II – Esta portaria entrar em vigor a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Pontes e Lacerda-MT, 17 de julho de 2018.

 Leonardo Araújo Costa Tumiati

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118750 Nr: 3132-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Suely Márcia Sfacioti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Santos Beraldo, Eva Aparecida 

Rodrigues Beraldo, José Antonio Rocha, Gildo Elias Marian, Leoni 

Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MASSOLI LEIRIÃO - 

OAB:21405/O

 Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para o fim de:(i) declarar NULA a 

decisão de fls. 249/250 e, por consequência REVOGÁ-LA, em virtude da 

incompetência absoluta do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT em apreciar a presente denúncia, pelas razões acima 

expostas;(ii) EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a fim de que procedam com o 

desbloqueio de alienação, doação ou qualquer ato de disposição ou 

oneração real do imóvel nas matrículas nº 8449, 8451, 8452, 8543, 8544 e 

8652, ou quaisquer matrículas originárias destas;(iii) OFICIE-SE à Exma. 

Sra. Corregedora-Geral da Justiça informando a providência adotada por 
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este Juízo, nos autos de nº 0064053-51.2016.811.000;INTIMEM-SE os 

advogados constituídos nos autos via DJE.Depois de cumprido os termos 

acima, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136378 Nr: 2108-87.2017.811.0013

 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: Fagner Leandro de Freitas Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para manifestar-se acerca dos Cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141255 Nr: 4137-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126583 Nr: 6508-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamérico Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113163 Nr: 1285-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronilce Sebastiana Matucari Silva, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROBERTO DOS REIS FIGUEIREDO, 

IRACILDA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Procedi restrição nos veículos do requerido, sendo certo que não 

constava nenhum em nome da requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124636 Nr: 5643-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cleiton Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 7.948

 Julgo extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código 

de Processo Civil e art. 3º, parágrafo 2º, do Dec. Lei 911/69.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 162305 Nr: 1464-13.2018.811.0013

 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: Laudenir Rocha, CHDS, DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleybe Perreira Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 16 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 166218 Nr: 3270-83.2018.811.0013

 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: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 11 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146171 Nr: 6241-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146171 Nr: 6241-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

V - Deixo a análise do pedido liminar para após a tentatuiva de conciliação.

VI – Proceda-se à realização de estudo social.
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VII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93759 Nr: 4795-42.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 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 pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Deve o cessionário do crédito promover a execução por outros meios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154924 Nr: 10368-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

34049266253, Rg: 1266482-0, Filiação: Helena Barbosa dos Santos e 

Orlando Manoel dos Santos, data de nascimento: 12/06/1970, brasileiro(a), 

casado(a), motorista, Telefone 65999765021. 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 réu é pai do requerente e, separado de fato da 

genitora do autor, se recusa a prestar a assistência necessária para o 

sustento do filho, transferindo toda a responsabilidade para a genitora. O 

requerido é maior, capaz, e trabalha como caminhoneiro, podendo, assim, 

contribuir com prestação alimentar equivalente a 30,00% do salário mínimo 

vigente no país, o que perfaz o valor atual de R$ 281,10 (duzentos e 

oitenta e um Reais e dez centavos), e mais 50% das despesas 

extraordinárias, como saúde e material escolar.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 34, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de julho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112586 Nr: 1094-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Carla Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar da sentença proferida nos autos..

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para o fim 

de:1) CONFIRMAR a decisão antecipatória de tutela, de fl. 18;2) 

DECLARAR Andressa Costa de Souza sujeita à curatela, nos termos do 

art. 1.767, I, do Código Civil;3) NOMEAR como curador definitivo, nos 

termos do art. 1.775, §2º, do CC, o Sr. João Garcia de Souza, mediante a 

confecção de termo de compromisso a ser elaborado pela Secretaria no 

prazo de 10 (dez) dias;4) OFICIE-SE ao e. Tribunal Regional Eleitoral para 

suspensão dos direitos políticos do interditado, art. 15, inciso II, da CF;5) 

PROCEDA-SE ao registro do presente veredito no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais de Pontes e Lacerda, Livro A16, Fl. 155, Termo nº 

12.543, oficiando-se ao mencionado cartório com cópia da íntegra da 

presente decisão, nos moldes do art. 9º, inciso III, do Código Civil 

Brasileiro;6) PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local quanto no órgão oficial, 

por três oportunidades dentro do intervalo de 10 (dez) dias, na forma do 

art. 775, §3º, do Novo Código de Processo Civil.7) EXPEÇA-SE certidão de 

honorários periciais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais 

serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao 

término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ.Sem condenação em custas, uma vez que incabíveis na 

espécie.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de julho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157129 Nr: 11384-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DA SILVA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA ETELVINA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINALVA ETELVINA SAMPAIO. 
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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 autor alugou para a requerida casa de sua 

propriedade, localizada na Avenida Bahia, nº 22, Centro, em Pontes e 

Lacerda/MT (ao lado de sua residência) . O contrato foi f irmado 

verbalmente em março de 2017 e o aluguel mensal estabelecido no valor 

de R$ 300,00 (trezentos Reais) mensais. Ocorre que a requerida, após 

morar na casa nos meses de março a agosto, deixou o imóvel no mês de 

agosto/2017, não pagando débitos relat ivos ao consumo de água e 

energia. Ao sair do imóvel, a requerida não promoveu o pagamento das 

contas de energia dos meses de julho e agosto de 2017, em um valor total 

de R$ 132,90 (sendo a conta de julho no valor de R$ 108,62 e a de agosto 

no valor de R$ 24,22) . O autor promoveu o pagamento de tais débitos, 

conforme comprovantes anexos. Além de não pagar as contas de energia 

elét rica, a requerida também não real izou o pagamento de contas de 

energia de água dos meses de junho até agosto de 2017, em uma dívida 

total de R$ 606,32 (sendo a conta de junho no valor de R$ 195,08, a de 

julho no valor de R$ 269,91 e a de agosto no valor de R$ 141,33). O 

demandante não promoveu o pagamento de tais contas, devendo ser 

determinado a requerida que o faça.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 26, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de julho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53991 Nr: 5279-33.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira Valdez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Autos do processo nº. 5279-33.2009.811.0013

Cód. nº. 53991

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171836 Nr: 5586-69.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nael Lino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Vistos.

DESIGNO o dia 02 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência para a oitiva da vítima MARINÊS BRITO DE SOUZA. Oficie-se ao 

Juízo deprecante informando os dados da presente carta precatória e a 

data agendada para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172615 Nr: 5879-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO BATISTA DA 

COSTA, pela suposta prática do crime descrito no art. 12 da Lei n° 

10.826/2003.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma 

das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, 

acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 

ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 

autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, 

armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – 

CPP, art. 302.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em 

flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, 

entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das 

testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita 
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e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada 

pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser 

relaxada porque atendeu a Autoridade Policial as formalidades legais do 

CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, 

e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, 

art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em 

flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade 

provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando 

presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e 

periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Verifica-se ainda, que apesar de arbitrada fiança pela autoridade policial 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do flagrado JOÃO 

BATISTA DA COSTA, até o presente momento não houve recolhimento do 

valor.

Nessa senda, registra-se que o instituto da fiança possui natureza de 

medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um 

valor insignificante para o autuado, tampouco ser dispensada se ele 

possuir condições de arcar com o seu valor.

Portanto, considerando a natureza da infração penal, a valorização do 

prejuízo e principalmente a condição econômica do flagrado, é necessário 

reanalisar a medida cautelar, de modo que a torne adequada e 

proporcional ao caso.

Consigna-se que em pesquisa quanto os antecedentes criminais do 

flagrado, constata-se a inexistência de qualquer condenação transitada 

em julgado ou ações penais em andamento.

Faz-se imperioso destacar que a Lei nº 12.403/2011 incluiu de forma 

expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal o princípio da 

proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão 

pautar-se pelos critérios de necessidade e adequação, ipsis litteris:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a: (...) II – adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou 

acusado”.

A propósito, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o não 

pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da 

custódia, quando trata-se de réu juridicamente pobre nos termos da lei, 

conforme julgado recente:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO 

PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691/STF. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. 

LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO 

DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. RÉU JURIDICAMENTE POBRE. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. A apreciação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu 

a liminar em prévio writ se submete aos parâmetros do Enunciado n. 691 

da Súmula do STF, somente afastado no caso de flagrante ilegalidade, o 

que se verifica na hipótese dos autos. 2. O inadimplemento da fiança 

arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da 

custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal. 3. 

Caso em que o acusado se declara pobre, tendo sido assistido pela 

Defensoria Pública, e estando encarcerado há mais de seis meses apenas 

em razão de sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento da 

fiança. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, a fim de 

garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do 

pagamento de fiança, mantidas as cautelares anteriormente impostas, 

previstas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sem 

prejuízo de decretação de nova custódia, se efetivamente demonstrada a 

sua necessidade. STJ (HC 349233 SP 2016/0040475-0, Orgão Julgador: 

T6 - SEXTA TURMA. Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016).

No mesmo diapasão, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (TJMT):

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE 

O RECOLHIMENTO DE FIANÇA - MANUTENÇÃO DA FIANÇA QUE SE 

AFIGURA ILEGAL EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – 

PEDIDO DE LIBERDADE SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS 

CAUTELARES FIXADAS - PACIENTE SEGREGADO POR 22 DIAS - RENDA 

MENSAL NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) - 6 (SEIS) FILHOS - 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - 

SITUAÇÃO SOCIAL QUE INDUZ A HIPOSSUFICIÊNCIA - DISPENSA DE 

FIANÇA - ART. 350 DO CPP – JULGADOS DO STJ E TJDF - ORDEM 

CONCEDIDA. “[...] o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não 

justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente 

pobre, assistido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida, 

confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, 

independentemente do pagamento de fiança, [...] sem prejuízo de outras 

medidas que o juízo de primeiro grau entenda pertinentes, de maneira 

fundamentada.” (STJ, HC nº 311202/SP) TJMT (HC 122229/2016, DES. 

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).

É de se ressaltar, ainda, que nessa senda, a questão atrai a normatividade 

do disposto no art. 350 do Código de Processo Penal, que determina: "Nos 

casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do 

preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às 

obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras 

medidas cautelares, se for o caso.".

Há prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria em 

desfavor do flagrado JOÃO BATISTA DA COSTA, contudo, embora haja 

indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), não presente, em 

princípio, a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei 

penal, razão pela qual inexiste o periculum libertatis, mormente porque não 

foi revelada tamanha periculosidade que justificasse a decretação do 

autuado no ergástulo, sendo adequada e suficiente ao caso a concessão 

das medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Diante do exposto HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de 

JOÃO BATISTA DA COSTA, porque regular, contudo DISPENSO a fiança 

arbitrada pela autoridade policial e lhe CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA, MEDIANTE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com 

duração enquanto processado:

a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone 

onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for 

intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) 

dias sem avisar o juízo;

d) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no 

exercício de sua profissão;

e) Proibição de praticar novas infrações penais.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o 

flagrado ser colocado imediatamente em liberdade se por outro motivo não 

estiver preso.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de suas prisões (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).

 Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal 

respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado 

e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante.

Notifique/cientifique o Ministério Público e, inexistindo advogado 

constituído, a Defensoria Pública local.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 5184-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da DEFESA para manifestar-se sobre o 

cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164856 Nr: 2557-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

acusado BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, por meio de Advogado 

Constituído, argumentando, em síntese, que não se fazem presentes os 

fundamentos da prisão cautelar (vide termo de audiência de ref. 48).

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido (ref. 56).

É o breve relato. Fundamento e Decido.

O pedido de revogação de prisão preventiva formulado em audiência não 

merece deferimento.

Tendo em vista a similaridade com os demais pedidos formulados nestes 

autos, os quais foram indeferidos recentemente por meio das decisões de 

fls. 74 e 149, utilizo os mesmo fundamentos para embasar o indeferimento 

do presente pedido, já que não ocorreu nenhuma alteração fática ou 

jurídica capaz de desautorizar as razões já apresentadas para negativa.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial de ref. 56, INDEFIRO 

o pedido formulado pela i. Defesa, de modo que mantenho a prisão 

preventiva de BRUNO PEREIRA DOS SANTOS.

No mais, abra-se vista à Defesa do acusado para apresentação de 

memoriais, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169619 Nr: 4719-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAROLA DE SÁ, 

CRISTIANO MARTINS PEREIRA, Esdras Cassiano da Silva, Jose Augusto 

Pinheiro Gonçalves, MAICON HENRIQUE SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 13h30min. 

(horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Citem-se e intimem-se os réus, e seus patronos, via DJE, se houver.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet e da Defensoria Pública.

V. Quanto ao pedido de desmembramento formulado pelo acusado 

ESDRAS CASSIANO DA SILVA, verifico que, ao menos por ora, deve ser 

indeferido, eis que os demais acusados foram devidamente localizados e 

apresentaram resposta à acusação no prazo legal, não ocasionando 

morosidade ao processo.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170001 Nr: 4841-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS DE JESUS, ANDERSON 

TELES DE CAMPOS, RAMILY DE CAMPOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a Petição de ref. 26, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

I. Considerando o teor da manifestação ministerial (ref. 286), DESIGNO 

Sessão Plenária para o dia 21/09/2018, às 9h00 (MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas como imprescindíveis e o réu, 

fazendo constar do mandado, a data, horário e local da sessão plenária.

III. Cientifique-se o Ministério Público e à Advogada Constituída.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 120045 Nr: 3608-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:/MT/17455

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado constituído para 

manifestar-se acerca do cálculo de pena elaborado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83790 Nr: 1230-07.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3.948-MT, ANDERSON ROGERIO GRAHL - OAB:10565/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 139250 Nr: 3362-95.2017.811.0013

 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): Willian da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116552 Nr: 2386-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar Luiz Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O

 Impulsiono nos autos com a finalidade de intimar a DEFESA para 

manifestar-se sobre o cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 173433 Nr: 6194-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos.

DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 17h00min, para realização de 

audiência para o interrogatório do réu ADRIANO ALVES MANOEL, preso 

no CDP local.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 7513-07.2017.811.0013

 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): Erick Rochielle de Melo Ortiz, Narcizo Júnior de 

Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Considerando o parecer favorável do Ministério Público, defiro o pedido de 

transferência do recuperando ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ para a 

Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, como forma de 

aproximar o detendo do convívio familiar.

Desnecessária anuência, visto que sou o Juiz Corregedor de ambas as 

unidades prisionais.

Oficie-se à Direção das unidades prisionais para que providenciem o 

traslado do preso.

Após, remetam-se os autos a Defensoria Pública para apresentação das 

razões recursais, ante teor da certidão de ref. 74.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 5184-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o dia 21 de setembro de 2017, às 

16h30min.

Intime-se o réu, através de seu ilustre patrono.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172518 Nr: 5844-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo da 1ª vara criminal e cível da 

comarca de Comodoro/MT, deprecada com a finalidade de proceder à 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa ILDEFONSO DE 

SOUZA, APARECIDO GAMA DE SOUZA, SHEILA SOUTO E SILVA, 

ENERSON ALEXANDRE DA COSTA NOVAIS, LUIZ PEDRO DA COSTA, 

MOISES BORGES COSME, FABIO SILVA JACINTO, VENANCIO RODRIGUES 

DOS SANTOS e NEMIAS COELHO DE PAULO, nesta comarca.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente instruída, DESIGNO 

audiência de inquirição para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h15min.

Intime-se o acusado(a), a defesa e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110598 Nr: 306-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Batista Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, abro 

vistas à defesa para manifestar-se sobre o cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139446 Nr: 3434-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Bispo da Silva, Wesley Bastos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que foi designada a data de 12/07/2018 para realização da 

oitiva da testemunha Thiago José da Silva por meio de carta precatória 

(fls. 319), na 12ª Vara Criminal de Cuiabá, AGUARDE-SE a juntada do 

resultado da audiência instrutória e VOLVA-ME os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172657 Nr: 5891-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Nely da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR da flagrada NELY DA SILVA 

SANTOS, cumulada com as seguintes medidas cautelares (...). 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE PRISÃO DOMICILAR, salvo se por 

outro motivo deva permanecer presa, com EXPEDIÇÃO de Carta Precatória 

à Comarca de Cáceres/MT para seu devido cumprimento. Comunique-se 

às autoridades policiais a presente decisão para que auxiliem na 

fiscalização das condições estabelecidas, comunicando a este Juízo 

eventual descumprimento. Ciência ao Ministério Público e à Defesa técnica, 

esta via DJE. Cumpra-se.

 :

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105131 Nr: 4195-84.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmino da Arruda Salomé 

Neto - OAB:, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 4721-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Desta feita, entendo que até o presente momento não subsistem 

elementos de convicção que demonstrem que os motivos que lastreiam a 

decretação da prisão cautelar do requerido tenham sido superados por 

ulteriores modificações no contexto fático estabelecido.Em outras 

palavras, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para sua 

mantença, se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais existirem 

ou se mantiverem.Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 

312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os 

quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na probabilidade de 

contumácia, admitem a decretação da prisão.Por todo exposto, INDEFIRO o 

pleito de revogação da prisão preventiva formulada à ref. 20, pelo que 

mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada.Ciência ao Ministério 

Público e Advogado Constituído.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 117809 Nr: 2812-37.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antonio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kattleen Káritas Oliveira B. 

Dias - OAB:9849/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da DEFESA para manifestar-se sobre o 

cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105289 Nr: 4253-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Garcia Marques - 

OAB:OAB/SP325767, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos.

Tendo em vista tratar-se de transferência de guia de execução a outro 

Estado, necessária se faz anuência do juízo que irá receber o condenado. 

Portanto, expeça-se ofício ao Juízo das execuções Penais de 

Nhadeara/SP, com cópia dos documentos de ref. 63, com o objetivo de 

solicitar anuência para receber o apenado Marcilio José Inácio da Silva, 

que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto nesta Comarca.

Após, com a resposta, venham os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 15250 Nr: 1860-49.2002.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Caetano, José dos Santos Caetano, 

Arachi Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Caetano - 

OAB:18289/PR

 Vistos, etc. [...]Pelo exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 

109, V, c/c 115, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade dos 

réus JOÃO MARIA DE PAULA, ANTONIO CAETANO, JOSÉ DOS SANTOS 

CAETANO E ARACHI DIAS SILVA.Após o trânsito em julgado, recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.[...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BISSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 15 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847/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 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDALETE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (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 15 de agosto de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

WELINTON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CARTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO CORREIO Pontes e Lacerda, 17 de 

junho de 2018. Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 
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Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Autos nº 1000637-82.2018.811.0013 - PJE Promovente: 

VARLEI BARBOSA DA SILVA Promovida: WELINTON FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ESTABELECIDA NA AV. LUIZ ALBUQUERQUE, Nº. 147, 

BAIRRO: BELA VISTA, CIDADE: JAURU-MT, CEP:__________, NA PESSOA 

DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. Prezado(a) Senhor(a): A presente 

extraída dos autos supra identificados, em conformidade do art. 18, I e II, 

da Lei 9.099/95, tem por finalidade CITAR essa empresa POR SEU 

BASTANTE REPRESENTANTE LEGAL, com o fito de que Vossa Senhoria, 

tome ciência do inteiro teor da presente ação, consoante petição inicial e 

despacho, cujas cópias seguem anexas, fazendo parte integrante desta 

e, INTIMÁ-LA a fim de que compareça perante este Juizado Especial Cível 

e Criminal, situado na Av. Paraná, 2598 – B. SÃO JOSÉ, nesta cidade e 

Comarca de PONTES E LACERDA – MT., no DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 14H20MIN., para a audiência CONCILIATÓRIA, oportunidade em que 

poderá, oferecer CONTESTAÇÃO, por escrito ou oralmente, por si ou 

através de advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB PENA DE REVELIA, conforme 

enunciado nº 04 do Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. ADVERTÊNCIA: Ficando desde já devidamente advertida de que 

não comparecendo à audiência e até mesmo não contestando, serão 

presumidos e aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, quanto à matéria fática na exordial (fulcro nos arts. 285 e 319 do 

CPC), sendo-lhe ainda aplicado o instituto da revelia (art. 20 e art. 18, § 1º, 

da mesma Lei), proferindo-se julgamento de plano em caso de sua 

ausência. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria cordiais 

saudações e respeito, Atenciosamente. Gracilene Martins Batista de Assis 

Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento nº 055/07 - CGJ

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67347 Nr: 862-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Município 

de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 Posto isso, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pleito inicial 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do novel Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 965-65.2014.811.0014

 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: Vani Martins Correia, Edson Martins Correia, Roberto 

Martins Correia, Reny Souza Correia, Danilo Matheus Santos Martins, 

Valdemar Marins do Carmo, Marilza Correia de Lima Castro, Vera Lúcia 

Correira de Lima, Liane Luzia Correia de Lima, Bendito Martins Correia, 

Waldivino Martins Correira, Hélio Martins Correira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca José Correia, Nelci Martins do 

Carmo-Falecida, Maria Correia de Lima-Falecida, Claudirene Correia de 

Lima-Falecida, Canuto Martins Correia-Falecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 132, procedo a 

ointimaçaõ da parte autora para promover regular andamento no feito.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27003 Nr: 965-41.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Duarte, Alexandre Alvin da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim Da Fonseca 

- OAB:7010, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, Paulo Celerino Alvim Da 

Fonseca - OAB:MT10.629

 certifico que procedo a intimação das partes para audiência que foi 

designada para o dia 14/08/2018, às 14:00 horas, nos autos de carta 

precatória nº 971-07.2018.8.12.0046 no juízo da segunda vara da 

comarca de Chapadão do Sul/MS

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29510 Nr: 315-23.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Pereira de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para infoprmar nos 

autos os dados bancários para foins de transferência dos avlosre 

vinculados nos presentes autos referente ao honorário sucumbencial

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73458 Nr: 234-64.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jurani de Goveia, Lindomar Barbosa de Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76120 Nr: 1562-29.2017.811.0014

 AÇÃO: Suprimento de Capacidade ou de Consentimento para 

Casar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YCLdSL, CLdS, ALSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67290 Nr: 830-19.2015.811.0014

 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: Terezinha Conceição Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Felicidade Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78551 Nr: 414-46.2018.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77142 Nr: 2038-67.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74861 Nr: 972-52.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdFeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA - OAB:18192/A

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70246 Nr: 576-12.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Primeiramente, considerando que a Defensoria Pública desta 

comarca encontra-se suspensa, por tempo indeterminado, NOMEIO a 

advogada JENNYFER FERREIRA BATEMARQUE para apresentar memoriais 

finais em relação ao denunciado, modo pelo qual fixo o valor de 03 (três) 

URH. Assim, vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunha 

faltante, e, não houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela 

qual DOU POR ENCERRADA a instrução processual. No mais, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus 

memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os 

autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70246 Nr: 576-12.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Processo nº 576-12.2016.811.0014 (Código 70246)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Rafael dos Santos

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), havendo prova da 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia 

de fls.05/07, na forma em que foi posta em Juízo.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 

defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias.

Requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e Instituto Nacional de Identificação.

Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, nos termos do 

item 7.5.1, IV, da CNGC.

Defiro o requerimento ministerial (fls.21/22), exceto a exigência de 

justificativa explícita quanto ao rol de testemunhas, ressalvada a aplicação 

oportuna do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 1º de junho de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 1337-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, José 

Augusto Astutt Tennure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT- 3.873

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/TEM Portaria 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida, via advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico)da r. decisão a seguir transcrita: "VISTO, Cuida-se de 

carta precatória oriunda da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do 

Leste/MT, com a finalidade de proceder à avaliação de imóveis localizados 

na circunscrição desta comarca de Poxoréu/MT, sendo que até o momento 

o ato não restou perfectibilizado diante da incerteza da intimação dos 

executados. Inobstante tenha sido determinado à secretaria que 
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procedesse à certificação acerca da regularidade da intimação dos 

devedores, a parte exequente postulou pela devolução da missiva 

independentemente de seu cumprimento (fls. 182), o que foi acatado às 

fls. 187. No entanto, previamente à devolução da deprecata, o exequente 

compareceu no feito argumentando que o acordo entabulado restou 

prejudicado, postulando, assim, pela mantença da precatória neste juízo 

até exaurida sua finalidade (fls. 188/189) Pois bem. Considerando o 

informado pela parte credora e, em homenagem ao princípio da 

instrumentalidade das formas, DEFIRO a manutenção da missiva neste 

juízo até findos os atos processuais deprecados. Por conseguinte, 

CUMPRA-SE inteiramente a decisão de fls. 180/181 no tocante à 

certificação da regularidade da intimação dos executados acerca dos atos 

processuais praticados nestes autos, notadamente a avaliação dos 

imóveis. Sendo constatada a inobservância da intimação dos executados, 

PROCEDA-SE ao cadastramento de seus procuradores no Sistema Apolo 

e, em seguida, PROMOVA-SE a intimação dos mesmos, atentando-se para 

a procuração de fls. 58. Por fim, CONCLUSOS para análise e deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25062 Nr: 361-17.2008.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Mendes de Souza, Nazilda Leonel da Silva, 

Rose Thimmig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcionil Rodrigues dos Santos, José 

Herculano Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Amancio de Carvalho 

- OAB:MT/6019-a, Andreia Ferdinando Varea - OAB:MT 10.641

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTACÍLIO MENDES DE SOUZA, Cpf: 

10323554172, Rg: 0398282-3, Filiação: Benício Mendes de Souza e Eliza 

Maria de Jesus, data de nascimento: 09/10/1938, brasileiro(a), natural de 

Ataleia-MG, convivente, professor e atualmente em local incerto e não 

sabido NAZILDA LEONEL DA SILVA, Cpf: 01388263157, Rg: 1483738-2, 

Filiação: Luiz Leonel da Silva e Arnalda Alves da Silva, data de 

nascimento: 29/03/1946, brasileiro(a), natural de Tupi Paulista-SP, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte requerente, no endereço indicado na inicial, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Processo: 361-17.2008.811.0014 (Código 

25062)Vistos em correição.Intime-se a parte requerente, no endereço 

indicado na inicial, para promover o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo sem 

manifestação, intimem-se os requerentes por edital.Após, venham os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 08 de dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 17 de julho de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 1535-80.2016.811.0014

 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: PALMIRA LOPES DOS SANTOS, Dionézio Lopes dos 

Santos, Maria Lopes Galvão Mata, Ademar Lopes dos Santos, Nivaldo 

Lopes dos Santos, Carlos Lopes dos Santos, Reinaldo Lopes dos Santos, 

Alvair Lopes Pereira, Aguimar Lopes dos Santos da Silva, Ângela Lopes 

dos Santos, Cristhiane Lopes dos Santos, Ader Luiz Farias Cardoso dos 

Santos, Clarisse Farias Cardoso dos Santos, ELFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Januário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, Wesley Lopes da Silva Martins - OAB:15.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71867

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de inventário intentada por PALMIRA LOPES DOS 

SANTOS E OUTROS.

Às fls. 127/130 a inventariante reiterou o pedido de justiça gratuita 

apresentando documentos. Em seguida, às fls. 137/140 pugnou pela 

expedição de alvará judicial para a venda de 56% (cinquenta e seis por 

cento) do rebanho e do bem imóvel de matricula nº 8.046. Ainda, reiterou 

pedido de justiça gratuita e subsidiariamente pelo pagamento das custas 

ao final do processo.

Pois bem.

Considerando que o feito envolve interesse de incapaz, necessário é o 

parecer ministerial. Assim, vistas ao Ministério Público para manifestar-se.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Poxoréu – MT, 13 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 954-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:MT 14.176, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835A/MT84206SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PAMMELA ZUMERLE 

FURTADO - OAB:24028/O

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72892 Nr: 2103-96.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silveris de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78282 Nr: 283-71.2018.811.0014

 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): Luciane Miranda Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911/O

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 

determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimar o autor do fato para juntar aos autos os 

comprovantes de cumprimento de transação penal, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77010 Nr: 1956-36.2017.811.0014

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 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 autor do fato para juntar aos autos os 

comprovantes de cumprimento de transação penal, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 78282 Nr: 283-71.2018.811.0014

 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): Luciane Miranda Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911/O

 Código: 78282

SENTENÇA

VISTO,

 Relatório dispensado de acordo com art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de Termo Circunstanciado deflagrado em face do crime tipificado 

no artigo 147 do Código Penal, contra a autora do fato LUCIANE MIRANDA 

PEREIRA DA SILVA.

Designada e realizada audiência preliminar o Ministério Público ofertou 

medida de transação penal. Por sua vez, a autora do fato aceitou a 

proposta ofertada pelo Ministério Público, conforme se vê do termo de 

audiência preliminar de fl. 17.

Por todo o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos a Transação Penal ofertada pelo Ministério Público e aceita pela 

autora do fato, nos termos do que recomenda o artigo 76, da Lei 9.099/95.

INTIME-SE, a autora do fato para comparecer a Secretaria do Juizado 

Especial e proceder à retirada das guias de pagamento.

No mais, aguarde-se o cumprimento das condições impostas, após, vistas 

ao Ministério Público para manifestar-se acerca da extinção da 

punibilidade e por fim, conclusos para destinação da prestação pecuniária.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 29/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 ALTERAR em parte a Portaria nº 26/2018-CNPar datada de 09.07.2018, 

DJE nº 10291, onde se lê 30 dias a partir de 10.06.2018, leia-se: 30 dias 

de 10.06.2018 a 09.07.2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 17 de julho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75788 Nr: 3708-83.2017.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por Eduardo Zorzi contra 

ato praticado pelo GERENTE DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, ambos suficientemente qualificados 

nos autos.

Ocorre que, ao analisar a exordial, este juízo se declarou imcompetente 

para processar o presente feito, tendo assim, declinado a competência à 

Vara da Justiça Federal (decisão proferida em 17/11/2017).

Ocorre que, antes mesmo da preclusão da decisão que reconheceu a 

incompetência deste juízo, compareceu o impetrante ao feito, petição 

protocolada em 24/11/2017, e protestou pela extinção do feito.

Relatei o necessário.

 Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, a teor do disposto no artigo 485, inciso VIII do 

CPC, sendo dispensável, no presente caso, a anuência da parte contrária, 

conforme art. 485, § 4º, do mesmo Codex, já que sequer houve integração 

deles à lide.

Ante o exposto, por não vislumbrar prejuízo para qualquer das partes, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção legal.

 Considerando a ausência de litigiosidade, deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

P.R.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 2243-10.2015.811.0033

 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: FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TEIXEIRA, CLAUDIO ROBERTO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:5081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 Vistos. (...) Isto posto, admito Márcio Incenha como terceiro interveniente. 

Logo, anote-se na capa dos autos e demais registros cartórios.Por não 

perceber os requisitos correlatos, indefiro o pedido de tutela de urgência 

requerido tanto pela parte autora como pelo terceiro interveniente.De todo 

modo, para evitar eventuais prejuízos aos demandantes, determino que as 

partes se abstenham de realizar qualquer tipo de alteração física do imóvel 

litigioso, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Logo, determino seja, com urgência, lavrado auto de constatação 

pormenorizado da área litigiosa. Intimem-se as partes do teor da presente 

decisão. Quanto aos réus, verifico que Claudio Roberto Rodrigues 

compareceu, aos autos com advogado, tanto que participou da audiência 

de justificação (fls. 135/136) assim, intime-o, via seu advogado constituído 

para apresentar contestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação deste decisum, sob pena de ser considerado revel e 
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presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.De 

outro lado, possível aferir que o requerido Vilmar Teixeira não foi 

localizado no endereço declinado na exordial (vide certidão de fls. 140). 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

informar o endereço que o requerido poderá ser localizado. Informado o 

endereço, expeça-se o necessário para sua citação. Caso, contrário, 

certifique-se, e tornem-se os autos conclusos.Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 464-15.2018.811.0033

 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: TEREZA CARNAVALLI LOPES, IRINEU SANCHES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Nonato dos 

Santos - OAB:39718

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 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 Centro Judiciários sob o nº 182793. Certifico ainda 

que serve a presente certidão para convidar as partes e seus respectivos 

advogados para comparecerem na sessão de conciliação/mediação 

designada para o 30/07/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 464-15.2018.811.0033

 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: TEREZA CARNAVALLI LOPES, IRINEU SANCHES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Nonato dos 

Santos - OAB:39718

 Posto isto, CONCEDO ao agravante, em sede de tutela antecipada 

recursal, a prerrogativa de recolher as custas ao final da tramitação do 

processo originário e, também, deste recurso agravamental.(...) Des. 

Sebastião Barbosa Farias Relator”Posto isto, DEFIRO aos requerentes a 

prerrogativa de recolhimento das custas processuais ao final da 

tramitação deste processo e, sem prejuízos, defiro, ainda, a remessa dos 

autos, imediatamente, ao CEJUSC para agendamento de nova sessão de 

conciliação.Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 16 de julho de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27273 Nr: 1147-33.2010.811.0033

 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: VILMA BELTRANE PRATES

 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.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 180.

Logo, considerando que as testemunhas prestaram os esclarecimentos, 

conforme certificado às fls. 192 e fls. 198, intime-se as partes para, no 

prazo de 05 dias, manifestarem acerca de referidas certidões.

 Decorrido o prazo supra, com ou sem resposta, o que deverá ser 

certificado, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29656 Nr: 403-04.2011.811.0033

 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: DANIEL ALVES

 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:

 Por todo o exposto, ausente a prova de um dos requisitos legais para 

concessão do benefício, qual seja, a condição de segurado previdenciário 

da falecida à época de sua morte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo a ação, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte vencida ao pagamento 

das custas processuais, bem como, aos honorários do procurador da 

parte ex adversa, que, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC, arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil reais), observando-se, no entanto, quanto à 

inexigibilidade das verbas, eis que é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79533 Nr: 1328-53.2018.811.0033

 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: FLAVIO PANUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,público, via decreto expropriatório, por interesse público), indefiro o 

pedido do autor, no sentido de seja designada audiência de conciliação, na 

forma como determina o art. 334, parágrafo 4º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Defiro, de outro lado, seja incluído no polo passivo da lide 

as pessoas apontadas pelo autor como possuidores do imóvel objeto da 

matrícula 3.346 do CRI de São José do Rio Claro/MT, quais sejam, 

Aparecido Briante e Irineu Sanches Campos.Logo, retifique-se a capa dos 

autos e demais registros cartorários para inclusão dos requeridos. Quanto 

à pretendida inversão do ônus probatório, postergo sua análise, cuja 

pretensão, se necessária, será apreciada por ocasião do saneamento do 

processo.Assim, citem-se os requeridos para apresentação da resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, na forma como disposto no artigo 335, inciso 

II, do Código de Processo Civil, sob pena de revelia.Com a resposta, 

havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte autora 

para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, 

voltem para decisão ou julgamento antecipado da lide.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 2070-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVAL SEMAN, GRACIOMAR BUENO SEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE T. STRUCKEL - 

OAB:3874/RO, ROMILDO EDUARDO BENEDETI - OAB:4436/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Visto,(...)Isto posto, dada a intempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença, rejeito-a, determinando o prosseguimento 

regular dos autos. Logo, torno sem efeito a certidão de fls. 59.Certificada 

a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará, em favor da parte 

exequente, para levantamento da monta que se encontra 

constritada.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29696 Nr: 443-83.2011.811.0033

 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: RAIMUNDO FERREIRA PINTO

 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:

 Assim, havendo desistência, nos termos julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com esteio nas disposições do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e despesas 

processuais porque a parte autora encontra-se protegida pela gratuidade 

da justiça. Pelo mesmo motivo, incabível a condenação da parte desistente 

em honorários advocatícios.Preclusas as vias recursais, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13902 Nr: 3123-51.2005.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON CHARLES ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Considerando o teor do Ofício n.º 76/2018-DPMT, que informa que a 

Defensora Pública atuante na Comarca encontra-se em gozo de férias 

entre os dias 16 a 27 de julho de 2018, NOMEIO para patrocinar a defesa 

do acusado em plenário, na Sessão do Tribunal do Júri Popular designada 

para o dia 26/07/2018, o nobre advogado militante na Comarca, Dr. Antônio 

Marcos Lopes, OAB/MT n.º 15.837, o qual deverá ser pessoalmente 

intimado desta decisão.

Na mesma ocasião, considerando o teor da petição de fl. 179 e o pleito 

ministerial de desistência formulado às fls. 239/240, INTIME a defesa do 

acusado para informar os autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

eventual insistência na inquirição da testemunha Isac Luz Dantas (fl. 236), 

hipótese em que deverá indicar o seu endereço para intimação. Consigno 

que o silêncio no prazo assinalado será interpretado como desistência 

tácita da referida oitiva.

Os honorários advocatícios do nobre causídico serão arbitrados por 

ocasião da sentença, em conformidade às disposições da tabela da 

OAB/MT.

Junte-se cópia do Ofício n.º 76/2018-DPMT ao feito.

Cumpra-se as diligências requeridas pelo Ministério Público às fls. 

224/225, itens “a” e “b”

Às providências.

 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 o pleito desistório formulado às fls. 95/97 pela parte autora, 

homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas à fl. 87 e, por 

consequência, dou por cancelada a audiência de instrução e julgamento 

designada à fl. 93 e determino o retorno dos autos ao gabinete para 

prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71661 Nr: 2031-18.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG, OGS, GGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO 

- OAB:23690/O

 Visto.

Defiro o pedido formulado às fls. 52/53 e determino a expedição de carta 

precatória à Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento, para fins de realização do depoimento 

pessoal do requerido, dispensando-o da audiência instrutória a ser 

realizada nesta Comarca, ante a justificativa apresentada às fls. 52/53.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

já designada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo Vossas Senhorias advogados das partes acerca da petição de fls. 

307/308, informando DATA, HORÁRIO e LOCAL para INSTALAÇÃO DOS 

TRABALHOS, conforme segue: DATA: 02/07/2018 (dois de julho de dois 

mil e dezoito); HORÁRIO: 14h30min. (Quatorze horas e trinta minutos); 

LOCAL: Av. Rubens de Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, Sala 1403 

Bosque da Saúde – CEP 78.050-000 – CUIABÁ (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 128-55.2011.811.0033

 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: ACILINO ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20487 Nr: 336-44.2008.811.0033

 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: JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 2390-75.2011.811.0033

 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: NEUSA FERREIRA 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80291 Nr: 1699-17.2018.811.0033

 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: DINAIR CUSTÓDIO DALAVIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA CRISTINE VARANDA 

VENTRESQUI GUEDES - OAB:248.526/SP, REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE a advogada subscritora da exordial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, comprove a inexistência de pendências financeiras 

sobre o bem móvel que se pretende vender, pois o Certificado de Registro 

de Veículo jungido à fl. 33, demonstra restrição à venda por alienação 

fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Vistos etc.

1. Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, conforme 

determinado na decisão de fl. 176.

2. Intime-se, via DJe, a parte exequente para, em 5 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre o pedido do executado de fls. 179/181.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29666 Nr: 413-48.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.187/188, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 2171-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSÉ FONTES, OSCAR PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80336 Nr: 1729-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE RIBEIRO PRATES, CARLOS 

EDUARDO BRESSAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 (...).Repiso, por importante, que o fato de o(a) indiciado(a) possuir 

predicados pessoais favoráveis (primariedade e endereço fixo) não têm e 

ter colaborado com a investigação policial, em princípio, não tem o condão 

de, isoladamente, conceder liberdade provisória, quando existem nos 

autos motivos suficientes a demonstrar a necessidade da decretação da 

prisão preventiva, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 

120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 

07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 27/03/2017).3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da 

prisão preventiva e de liberdade provisória formulados por CARLOS 

EDUARDO BRESSAN DE OLIVEIRA.4. Cumpra a Secretaria Judiciária, com 

urgência, por se tratar de processo com réu preso, as seguintes 

providências:a)INTIME-SE a defesa técnica de CARLOS EDUARDO 

BRESSA DE OLIVEIRA, a saber Dr. Antônio Marcos Lopes, do teor desta 

decisão.b)CIÊNCIA ao Ministério Público.c)Transcorrido o prazo, e não 

havendo requerimentos, cumpra os atos pendentes da decisão de fls. 

30/32v e despacho de fl. 38, notadamente, o translado de cópia das peças 

principais para ação em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do 
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Rio Claro, processo executivo de pena nº 751-46.2016.811.0033, Código 

63252, se necessário.d)Após, certifique-se e arquivem-seSão José do Rio 

Claro, 19 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77890 Nr: 587-13.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILSON RUI, MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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 182155 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 30/08/2018 às 13h30min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8572 Nr: 345-45.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO, 

SÔNIA APARECIDA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito, sob pena de retorno ao arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73285 Nr: 2661-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57486 Nr: 2649-65.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENCIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI DOS SANTOS SALGADO - 

OAB:11.232

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75775 Nr: 3706-16.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE TAL, EDESON DUMMER 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 759-23.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO, IRACEMA PALOSKI 

VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:1,906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que no prazo de 15 (quinze ) dias, proceda o recolhimento da Taxa 

Judiciária, das custas referentes à Vara Cível e da diligência a ser 

realizada pelo Oficial de Justiça da Comarca de Mangueirinha/PR, 

conforme Ofício n°421/2018 de fls.205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80874 Nr: 1943-43.2018.811.0033

 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: JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .4. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a)REMETAM-SE os 

autos ao Núcleo de Solução de Conflitos desta comarca, com o escopo de 

que designe e realize audiência de conciliação no presente 

feito.b)Designada a data da audiência, CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE 

as partes para comparecimento, sendo que a intimação do autor deverá 

ser realizada na pessoa de seu advogado, para comparecimento na 

audiência designada, que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial 

cadastrado pelo Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 

334 do Código de Processo Civil e Provimento n. 09/2016 do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. c)CIENTIFIQUEM-SE as partes que 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, 

conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de Processo Civil, bem 

como cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com 

arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do 

Estado.d)CIENTIFIQUE-SE o Min is tér io  Públ ico.e)Havendo 

concil iação/mediação, voltem para homologação.f)Sendo a 

conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimado para o 

oferecimento de contestação, no prazo legal, contados da audiência, nos 

termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em caso de não 

apresentação certifique-se.g)Com a resposta, havendo preliminares ou 

documentos juntados, intime-se o autor para impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias e, em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.h)Cumpridas todas essas providências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50926 Nr: 24-92.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

PAESHA LTDA, PAULINHO GOLICZESKI, ALTAIR GALIANO CARDOSO, 

JANILSE OLIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63813 Nr: 1043-31.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDF, RADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63812 Nr: 1042-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDF, RADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 3372-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ROBERTO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em 

que o Requerente solicitou a extinção do feito, considerando que não 

possui mais interesse na demanda, uma vez que quitado o débito (fl. 73).

2. Porque ausente citação, não resta alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Revogo, em consequência, o provimento liminar de busca e apreensão de 

fls. 61/61-verso.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente 

(CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que não houve 

citação, tampouco manifestação processual da parte requerida.

Junte-se o incluso Comprovante de Remoção de Restrição.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27489 Nr: 1366-46.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE TIAGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 Visto.

Trata-se de acordo celebrado entre as partes (fls. 147/149), noticiando a 

composição amigável entre elas, e, portanto, requerendo a homologação 

do acordo e a suspensão do processo para ulterior extinção quando de 

seu integral cumprimento.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

As partes encontram-se devidamente representadas, não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre as partes, ao contrário, há permissão no sistema vigente.

Com essas considerações, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação pelas partes celebrada, determinando a 

suspensão do presente feito até ulterior cumprimento do acordo celebrado 

entre as partes.

Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59171 Nr: 858-27.2015.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CHRISTÓFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724/MT, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15.441/MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial de fl. 209 e designo audiência visando o 

oferecimento do benefício da transação penal ao acusado para o dia 14 

de novembro de 2018 (14/11/2018), às 15:45 horas.

Intimem-se o acusado, seu defensor, bem como o representante 

ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 60/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz Substituto Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc 

......Considerando o teor dos ofícios 210/2018- CSC-CGJ de 13/07/2018 e 

218/2018 -CSC-CGJ de 16/07/2018; Considerando que em referidos 

ofícios foi determinada a desnecessidade Correicional nos Cartórios 

Extrajudiciais na sede do Município, uma vez que será realizado pela 

equipe de magistrados designados e equipe de servidores da 

Corregedoria em data a ser designada por àquela;Considerando que 

houve também a determinação para que haja a realização da Correição 

nos Cartórios Extrajudiciais nos Distritos termos desta Comarca;R E S O L 

V E:1 – SUSPENDER em parte a portaria de nº. 050/2018-DF, quanto a 

realização da Correição Ordinária designado para o ano de 2018 nos 

Cartórios Extrajudiciais da sede deste município e Comarca, sendo:1.1 - 

Dia 06/07/2018 às 08:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso), no 

1º Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Vila Rica;1.2 - 

Dia 24/07/2018, às 08:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso), no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Vila Rica;2 – MANTER 

DESIGNADA para a realização da Correição Ordinária para o ano de 2018 

nos Cartórios Extrajudiciais dos distritos termos desta Comarca sendo: 2.1 

- Dia 25/07/2018, às 10:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa Cruz do 

Xingu;2.2 - Dia 31/07/2018 às 10:00 hs (horário oficial do Estado de Mato 
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Grosso), no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa 

Terezinha;3 – MANTER A NOMEAÇÃO dos Senhores, Luzia Antônio 

Pereira, Assessora de Gabinete II, para secretariar os trabalhos e de 

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor Administrativo II, para auxiliar os trabalhos 

correicionais, nos Municípios de Santa Cruz do Xingu e Santa 

Terezinha/MT;4 - DETERMINAR aos senhores Cartorários que 

providenciem para que todos os livros e materiais utilizados no 

desenvolvimento do expediente estejam á disposição da Juíza 

Corregedora no início dos trabalhos da correição:5 - Convidar os 

senhores serventuários, advogados, membros do Ministério Público e o 

Público em geral, para querendo acompanhar os trabalhos da correição, 

oportunidade em que serão resolvidas todas as reclamações e sugestões 

que forem apresentadas.6 - Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Egrégio Tribunal de Justiça, a Egrégia 

Corregedoria da Justiça, ao Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público 

desta Comarca, bem como aos Cartórios Extrajudiciais dos municípios de 

Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu e Vila Rica. 16 de julho de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro

PORTARIA Nº 61/2018-DFO Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. 

Juiz Substituto Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc 

......Considerando o teor dos ofícios 210/2018- CSC-CGJ de 13/07/2018 e 

218/2018 -CSC-CGJ de 16/07/2018; Considerando que em referidos 

ofícios foi determinada a desnecessidade Correicional nos Cartórios 

Extrajudiciais na sede do Município, uma vez que será realizado pela 

equipe de magistrados designados e equipe de servidores da 

Corregedoria em data a ser designada por àquela;Considerando que 

houve também a determinação para que haja a realização da Correição 

nos Cartórios Extrajudiciais nos Distritos termos desta Comarca; R E S O L 

V E:1 – SUSPENDER em parte a portaria de nº. 051/2018-DF, quanto a 

realização da Correição Ordinária designado para o ano de 2018 na 

Delegacia Municipal da sede deste município e Comarca, sendo:1.1 - Dia 

20/07/2018 às 13:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso), na 

Delegacia Municipal de Policia Civil de Vila Rica;2 – MANTER DESIGNADA 

para a realização da Correição Ordinária para o ano de 2018 nas 

Delegacias de Policia Judiciária Civil dos distritos termos desta Comarca 

sendo: 2.1 - Dia 25/07/2018, às 08:00 hs (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), na Delegacia de Policia de Santa Cruz do Xingu;2.2 - Dia 

31/07/2018 às 08:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso), na 

Delegacia de Policia de Santa Terezinha;3 – MANTER A NOMEAÇÃO dos 

Senhores, Luzia Antônio Pereira, Assessora de Gabinete II, para 

secretariar os trabalhos e de Pedro Vaz da Silva Neto Gestor 

Administrativo II, para auxiliar os trabalhos correicionais, nos Municípios de 

Santa Cruz do Xingu e Santa Terezinha/MT;4 - DETERMINAR aos Senhores 

Delegados que providenciem para que todos os livros e materiais 

utilizados no desenvolvimento do expediente estejam á disposição da 

Juíza Corregedora no início dos trabalhos da correição:5 - Convidar os 

senhores serventuários, advogados, membros do Ministério Público e o 

Público em geral, para querendo acompanhar os trabalhos da correição, 

oportunidade em que serão resolvidas todas as reclamações e sugestões 

que forem apresentadas.6 - Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, remetendo-se cópias ao Egrégio Tribunal de Justiça, a Egrégia 

Corregedoria da Justiça, ao Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público 

desta Comarca, bem como aos Cartórios Extrajudiciais dos municípios de 

Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu e Vila Rica. Vila Rica-MT, 16 de 

julho de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do 

Foro

PORTARIA Nº 62/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz Substituto Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc 

......Considerando o teor dos ofícios 210/2018- CSC-CGJ de 13/07/2018 e 

218/2018 -CSC-CGJ de 16/07/2018; Considerando que em referidos 

ofícios foi determinada a desnecessidade Correicional nas serventias 

Extrajudiciais na sede do Município, uma vez que será realizado pela 

equipe de magistrados designados e equipe de servidores da 

Corregedoria em data a ser designada por àquela; R E S O L V E:1 – 

SUSPENDER a portaria de nº. 052/2018-DF, quanto a realização da 

Correição Ordinária designada para o ano de 2018 na Cadeia Publica 

Municipal desta cidade e Comarca de Vila Rica, designada para o dia 

20/07/2018, às 13:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso).2 - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, a Egrégia Corregedoria da Justiça, ao 

Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público desta Comarca.Vila Rica-MT, 

16 de julho de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto 

Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9380 Nr: 1343-28.2005.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, 

ENRIQUE MICHAAN CHALAM, ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO COLOMBO, CELSO COLOMBO, 

LEONIR COLOMBO, ADROALDO AUGUSTO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

proceder o pagamento dos emolumentos referente a averbação das 

matriculas e certidão no valor de R$ 67,40(sessenta e sete reais e 

quarenta centavos), Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT, se 

informar do recolhimento através do fone 66-3554-2669 ou e-mail 

cartoriovilarica@hotmail.com.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58908 Nr: 630-33.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS WINTERCHEIDT, ROSALIA VANCIN 

WINTERSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIULIANO DIAS SOBRINHO, ANA WILMA DOS 

ANJOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Vistos.

Em virtude da convocação para o Curso de Formação Continuada para 

Magistrados sobre o tema: “Depoimento Especial”, a ser realizado na 

ESMAGIS-MT, em Cuiabá/MT, no período de 19 e 20/07/2018, conforme 

e-mail em anexo, REDESIGNO para o dia 27 de agosto de 2018, às 16:00 

horas (horário oficial de Mato Grosso), a audiência anteriormente 

agendada, a ser realizada na Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 1823-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTÔNIO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 1823-83.2017.811.0049 - Código 61244

Requerente: MÁRIO ANTÔNIO NICOLLI

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.
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Acolho a justificativa e documento apresentados pela advogada da parte 

autora às fls. 78/80. Para tanto, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de setembro de 2018, às 17:00 horas, a ser 

realizada na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 16 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 2201-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSON DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão às fls. 97, chamo o feito à ordem, a fim de 

modificar a sentença de fls. 92/96, quanto o arbitramento dos honorários 

advocatícios, os quais deverão ser expedidos em nome do defensor 

dativo nomeado às fls. 48, ou seja, Dr. Ademar Ribas, OAB/MT 2.793.

Posto isto, expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(CNGC, artigo 302, §3º).

Após, com o trânsito em julgado da referida sentença, arquive-se os 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Vistos.Trata-se de ação penal instaurada pelo MPE/MT em desfavor de 

Alaor Teles dos Santos para apuração da infração penal prevista no artigo 

121, §2º, incisos I e II; artigo 155, §4, inciso IV; artigo 211 e no artigo 347, 

todos do Código Penal.Foi decretada a prisão preventiva do acusado no 

dia 28.08.2017 (fls. 13/21).Às fls. 195/211 a defesa técnica postulou pela 

revogação da prisão preventiva do réu.Instado a se manifestar, o 

Ministério Público postulou pelo indeferimento do requerimento (fls. 

213/216).É o relatório.DECIDO.[...]Penal.Analisados os autos, entendo 

necessária a manutenção da prisão preventiva do réu, pois se encontram 

incólumes os motivos de fato e de direito que a ensejaram. [...] A defesa 

aduziu que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores 

da prisão preventiva e pleiteia pela liberdade provisória mediante a 

concessão da prisão domiciliar, alegando possuir problemas de saúde. [...] 

Assim, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos 

fatos concretos extraídos dos autos e em pressupostos jurídicos idôneos, 

devendo ser mantida.[...] Por outro lado, o réu não demonstrou a 

necessária alteração fática apta a ensejar o deferimento do requerimento 

de soltura entabulado. Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, 

está regida pela cláusula rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se 

inalterados os motivos ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

[...] Por fim, os fundamentos fáticos da prisão preventiva mostram a 

insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a 

ordem pública e a efetividade do processo penal, não sendo, portanto, 

caso de aplicação das medidas descarcerizadoras. Vejamos [...] Diante de 

todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão 

preventiva/concessão de liberdade provisória com prisão domiciliar 

formulado pela defesa técnica do acusado Alaor Teles dos Santos.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62769 Nr: 2673-40.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUETI UTUMI, MIEKO UTUMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON CARVALHO FERREIRA - 

OAB:12268/AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA 

- OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT

 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.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 322-59.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lourdes Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da parte autora 

para que manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, tendo em 

vista a expiração do prazo requerido à fl.201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34472 Nr: 518-14.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Barbosa Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 29.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 34472

DESPACHO.

Vistos etc.

Proceda-se a alteração no cadastro do advogado do autor conforme 

petição de fls. 41/42.

No mais, intime-se a parte autora para que apresente impugnação à 

contestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 12 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1545 Nr: 9-06.2002.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barbosa Queiroz Filho, Ageu Barbosa 

de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21.09.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 1925-89.2013.811.0035

 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: Roberto Martins de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a 

pagar a parte autora, o benefício de auxilio acidente que corresponderá a 

cinquenta por cento do salário de benefício, desde a citação. Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do benefício de 

auxílio acidente à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Alto Garças/MT, 13 de 

julho de 2018.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30787 Nr: 715-37.2012.811.0035

 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: Márcia Helena Oliveira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francine Emiko Takagi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de Souza - 

OAB:10464/GO, Roberto Marques de Souza - OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Alécio Dejavite - 

OAB:144.170/SP, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - 

MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21.09.2018 às 08:45 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30649 Nr: 557-79.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a 

pagar a parte autora, o benefício de auxilio acidente que corresponderá a 

cinquenta por cento do salário de benefício, desde a data da citação. 

Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas 

na forma prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. 

STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. 

Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do 

benefício de auxílio acidente à parte autora, no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da condenação 

é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o reexame 

necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

p r a x e . A l t o  G a r ç a s / M T ,  1 3  d e  j u l h o  d e 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 1330-32.2009.811.0035

 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: Vital Brusamarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em face do reconhecimento, julgo procedente o pedido 

para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à 

concessão e pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez a 

parte autora, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual 

(13° salário), com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde o 

indeferimento administrativo.Por consequência, julgo extinto com resolução 

de mérito o processo nos termos do art. 487, III, a, do CPC/2015.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. 

Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas processuais 

com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado e não havendo pedido de execução em 

15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto 

Garças/MT, 16 de julho de 2018.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14583 Nr: 617-86.2011.811.0035

 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: STN, Umbelina Tavares Nerys

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 
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Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de Selma Tavares Nerys, neste ato representada por sua genitora 

Umbelina Tavares Nerys, no valor legal, a contar da data da citação, 

devidamente atualizados com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da 

PENSÃO MORTE à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa.Alto Garças/MT, 28 de junho de 2018.Lener 

Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 2881-66.2017.811.0035

 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: Denize Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIDENCIAL BUENA VISTA SPE LTDA, MARIO 

RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO, MARCUS CRAVEIRO RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carlos eduardo campos 

resende - OAB:37.925/GO, CINTHIA TEIXEIRA DE MATOS - 

OAB:39207/GO, Ricardo de morais Furtado - OAB:22.868/GO

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 20.09.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 22.08.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38285 Nr: 585-42.2015.811.0035

 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: SRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 20.09.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 1528-59.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA BEATRIZ BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Assim, ante o preceito consignado no âmago do art. 149, caput, do 

Código de Processo Penal, para se provar se em razão do 

desenvolvimento mental incompleto, o acusado era, ao tempo da ação, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, e, mormente, para 

evitar-se futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

D E T E R M I N O  s e j a  o  r é u  s u b m e t i d o  a  e x a m e 

médico-legal.Concomitantemente, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente 

feito, consoante disciplina o art. 149, § 2.º, do CPP.NOMEIO como curador 

ao réu o defensor, Dr. Moisés Barbosa de Queiroz, a qual deverá ser 

intimado, para que, em aceitando o encargo, manifeste-se nos autos.O 

exame pericial deverá ser realizado pelo Setor de Psiquiatria Forense da 

Coordenadoria Geral de Medicina Legal/MT.Incontineti, determino que a 

Secretaria de Vara adote as seguintes providências:01. DETERMINO a 

extração de cópia integral do presente feito, bem como da presente 

decisão para apuração da suposta insanidade do réu, a fim de que sejam 

distribuídos como incidente processual e autuados em apartado (artigo 

153 do Código de Processo Penal e artigo 969, inciso IV, da CNGC);02. 

DETERMINO a expedição de ofício ao Setor de Psiquiatria Forense da 

Coordenadoria Geral de Medicina Legal/MT, para que seja agendado o 

exame pericial do acusado, devendo ser informada a data, hora e local 

para realização da perícia;03. DETERMINO a gravação em mídia digital do 

inteiro teor dos autos principais e do incidente de insanidade mental e a 

remessa ao Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria Geral de 

Medicina Legal/MT, após o recebimento de resposta acerca do 

agendamento do exame;04. DETERMINO a intimação da pessoal da 

Defensoria Pública e do Ministério Público sobre a data, hora e local de 

realização do exame;DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público à 

Defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar seu rol de quesitos 

para perícia.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.LENER 

LEOPODO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 137-35.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NEVES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao réu para intimá-lo do inteiro 

teor da sentença de Ref.108.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40975 Nr: 1644-65.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)
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O(A) Doutor(a) Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Garças - MT, na forma 

da lei, etc.

F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão extraordinária DO MÊS DE AGOSTO, com início 

previsto para o dia 13/08/2018 às 08:30 horas, é a seguinte, ficando, 

contudo, sujeita a modificações posteriores em virtude de outros feitos 

que fiquem concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

20/07/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 1644-65.2015.811.0035

 08:30 Horas Autor: MPE

 Réu: GERSON ALVES DA GUIA

 Advogado: Defensoria Pública/MT

 Vítima: KLEBER PEREIRA DA SILVA

Eu, Gerson Nunes dos Santos, que o digitei.

Alto Garças - MT, 17 de julho de 2018.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34462 Nr: 508-67.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenida da Silva Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 29.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cod.34462

Vistos, etc.

 Considerando, que a parte autora foi intimada para colacionar aos autos o 

indeferimento do requerimento administrativo junto a autarquia e quedou 

–se inerte, intime-se, derradeiramente, o requerente, para que se 

manifeste em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Alto Garças/MT, 13 de julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34614 Nr: 641-12.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CADORE LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Diante do princípio da causalidade e sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, 

do NCPC, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Fica 

suspenso, porém, a exigibilidade do ônus da sucumbência, em virtude de a 

requerente ser beneficiária da justiça gratuita. Sentença não sujeita a 

reexame necessário. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte 

contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias 

úteis (art. 1.010, §1º do CPC). O prazo para os entes federativos e suas 

respectivas autarquias, bem como para o Ministério Público, será contado 

em dobro (arts. 180 e 183, do CPC). Após, no caso de interposição de 

recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região com nossas homenagens e cautelas de estilo. Oportunamente 

arquivem-se. P.R.I.C. Alto Garças/MT, 13 de ju lho de 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31019 Nr: 990-83.2012.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Saldanha de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosania Camargo de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Barkoski - 

OAB:OAB/MT 14779, GLECI DO NASCIMENTO FACCO - OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 31019

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens deixados por ROSANIA CAMARGO DE 

SOUZA JESUS.

É o relatório. Decido.

Levando em consideração a certidão fl. 50, informando o decurso do 

prazo legal sem manifestação do requerido acerca do prosseguimento do 

feito, diante do exposto, ante ao abandono, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 maio de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35066 Nr: 1005-81.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à parte autora o 

benefício denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação, 

tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.213/91. Correção monetária e 

juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma prevista no 

Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do 

julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO 

OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria rural por idade 

à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena 

de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Alto Garças/MT, 13 de 

julho de 2018.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35070 Nr: 1009-21.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Siqueira Vichieti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para 

reconhecer o direito ao recebimento dos 03 (três) meses de licença 

prêmio não usufruídas referente ao quinquênio 13/02/1989 a 12/02/1994, 

CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento do valor correspondente, 

cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com 

incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

desde a data da citação, e correção monetária com base no IPCA 

contados do evento danoso. Sem custas, condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% 

(dez por cento) da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E.TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art.496, §3°, II, do CPC, em 

virtude do proveito econômico certamente não ultrapassará o valor de 

500(quinhentos) salários mínimos.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 13 de julho de 

2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 1954-42.2013.811.0035

 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: Juvenil José de Souza-ME, Juvenil Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:34.847 - A/SP, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 

SP

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, confirmando a liminar concedida às fls. 28/29, DECLARO 

inexigíveis os débitos adimplidos cobrados indevidamente, e CONDENO a 

empresa requerida ao pagamento de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e 

dois reais) a título de restituição em dobro da cobrança indevida, com juros 

e correção monetária da data da cobrança do indébito, fixando, desde já, 

juros de mora legais (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da publicação da sentença.Bem por isso, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do NCPC.Pelo princípio da causalidade, CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas no 

desembolso, mais honorários advocatícios que fixo no valor de 10 % 

calculados sobre o valor da condenação, nos termos do a § 2º do art. 85 

do CPC.Com o trânsito em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 02 de julho de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34556 Nr: 590-98.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOBINA ANTUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à parte autora o 

benefício denominado aposentadoria rural por idade, a partir do 

indeferimento administrativo, tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 

8.213/91. Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser 

aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação da Aposentadoria rural por idade à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cau te las  de  p raxe .A l t o  Garças /MT ,  13  de  j u l ho  de 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30563 Nr: 455-57.2012.811.0035

 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: Edson Radmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado aposentadoria 

por invalidez, a partir da citação, tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 

8.213/91. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, 

acrescida de juros e correção monetária. Os juros legais são devidos a 

partir da citação Correção monetária e juros das parcelas em atraso 

devem ser aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte 

autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. 

Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

adicionados aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor 

da condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Alto Garças/MT, 28 de junho de 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32101 Nr: 351-31.2013.811.0035

 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: Francisca de Sousa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

Paulo Humberto Moreira Lima - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à parte autora o 

benefício denominado aposentadoria rural por idade, a partir da 

citação.Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser 

aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425.Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para 

determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação da Aposentadoria rural por idade à parte autora, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa.Condeno o 

Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de 

acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados 

aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da 

condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cau te las  de  praxe .A l to  Garças /MT,  28  de  junho  de 

2018.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 
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SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 137-35.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NEVES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou ALEXANDRE NEVES PADILHA, já qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.

Narrou a denuncia que denunciado Alexandre Neves Padilha ocultou em 

proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, conforme 

os boletins de ocorrência e demais documentos coligados aos autos.

 Apurou-se que, no dia 04 de novembro de 2015, na Fazenda Quetzal, 45 

km, nesta urbe, as 17h40min, o denunciado foi surpreendido com posse 

de um semirreboque, produto de furto, na Fazenda Quetzal, 45 km, desta 

cidade.

A denúncia fora recebida em 20/05/2016 à ref. 04.

Citado pessoalmente à ref. 09 o acusado apresentou resposta à 

acusação à ref. 13.

Designou-se audiência de instrução à ref. 18, sendo realizada conforme 

ref. 63, ocasião em que se procedeu a oitiva de testemunhas e o 

interrogatório do acusado. Na ocasião abriu-se vista dos autos ao MPE 

para tentativa de localização da vítima, bem como designou-se audiência 

em continuação para oitiva da testemunha Joaquim Quintiliano Filho, sendo 

realizada à ref. 86.

À ref. 93, colacionou-se aos autos carta precatória expedida para oitiva 

da vítima sem cumprimento.

À ref. 99, o MPE apresentou alegações finais, pugnando pela condenação 

do acusado nos exatos termos da inicial acusatória.

Por sua vez a defesa em sede de alegações finais à ref. 105 pugnou pela 

absolvição do acusado, e subsidiariamente pela aplicação da pena mínima, 

em razão da primariedade do acusado.

É o relatório. Fundamento e Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de ALEXANDRE NEVES PADILHA anteriormente 

qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

 2.1 Quanto ao crime do art. 180, caput, do CP:

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ref. 

02), termo de fiança (ref. 02), termo de apreensão contendo 01 (um) 

cavalo mecânico marca VOLVO/modelo NL: 12, cor branca, placa 

LYM-2896, chassi 9BVNB4AOME627656 e 01 (um) semirreboque (Bi 

trem), placa JZU-9094, chassi 94BA096244V004502 (ref. 02), termo de 

entrega (ref. 02), boletim de ocorrência (ref. 02), termo de avaliação 

indireta (ref. 02) e depoimentos encartados no caderno investigativo (ref. 

02) e em juízo (ref. 63 e 86).

A autoria delitiva também restou comprovada nos autos, conforme se vê 

pelos depoimentos prestados. Vejamos.

A testemunha Maxfábio Martins de Oliveira, investigador de polícia ouvido 

em juízo (ref. 63) declarou que prestou apoio ao sargento Joaquim 

Quintiliano Filho na ocorrência, haja vista informações de que haveria 01 

(um) semirreboque furtado na fazenda Quetzal. Que diante da solicitação 

de apoio, se deslocaram à fazenda, onde encontraram o semirreboque 

furtado engatado na carreta de propriedade do acusado Alexandre Neves 

Padilha. Que ao ser indagado acerca dos documentos do semirreboque, o 

acusado não os apresentou, sendo encaminhado à delegacia.

A testemunha Joaquim Quintiliano Filho, policial militar, confirmou em juízo 

(ref. 86) que após ser comunicado acerca do furto ocorrido, bem como de 

posse de informações de que o semirreboque, produto do furto se 

encontraria em uma propriedade rural nesta urbe, dirigiu-se até a 

propriedade do acusado, denominada “Fazenda Quetzal”, ocasião em que 

foi constatado que o semirreboque adquirido pelo acusado era o que havia 

sido furtado.

Por sua vez, o acusado ouvido em juízo (ref. 86) declarou que adquirira o 

semirreboque sem saber que o mesmo se tratava de produto com origem 

ilícita.

Nesta esteira, ante as provas colhidas, não merece guarida a versão do 

réu de que não sabia da procedência maculada, pois todas as 

circunstâncias indicam para a existência de dolo preconcebido, 

verificando-se assim a tentativa frustrada do acusado de se eximir de sua 

responsabilidade.

Em tema de receptação, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que 

rodeiam a prática delituosa, vez que não existe possibilidade de se 

averiguar o dolo na mente ou psique do acusado. Observe:

 “A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de 

receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos e 

circunstâncias que envolvem a infração”. (TACRIM – SP, JUTACRIM 

96/240)

“Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que 

agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, 

tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil 

e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por 

que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a 

própria conduta do agente.” (TACRIM – SP, JUTACRIM 83/242)

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria 

impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente 

através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, 

consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência 

criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que 

a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a previa 

ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através 

de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do 

delito.” (TJSP, RT 717/385)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE

RECEPTAÇÃO – ÉDITO CONDENATÓRIO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO 

BEM – RECURSO IMPROVIDO. – A prova testemunhal coligida aos autos, 

as circunstâncias do fato, assim como as inúmeras incoerências 

apresentadas no interrogatório do apelante e nas declarações da 

informante, deixam extreme de dúvidas que tinha conhecimento da origem 

ilícita do bem, remanescendo caracterizado o elemento subjetivo hábil a 

tipificar a conduta que lhe foi atribuída. – No crime de receptação, cabia ao 

acusado demonstrar, ileso de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da 

motocicleta, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova.” 

(Ap, 25825/2010, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 31/10/2012, Data da publicação 

no DJE 09/11/2012).

Como se sabe, o dolo no crime de receptação é a vontade de adquirir, 

receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou a de influir para que 

terceiro o faça.

 Exige-se, porém, que o agente saiba que se trata de coisa produto de 

crime, sendo que no caso dos autos, pelos elementos de prova 

produzidos, resta evidenciada tal situação, circunstâncias que tornam 

induvidosa a receptação de produto de crime.

 Ademais, para configuração do delito de receptação não se faz 

necessário a identificação do autor do crime precedente, qual seja, o autor 

do furto. Nesse sentido:

Ementa: Apelação Criminal. Receptação. Réu encontrado dentro de veículo 

furtado no dia anterior, e que empreende fuga ao avistar policiais. 

Depoimentos harmônicos dos milicianos e teses contraditórias da defesa. 

Condenação mantida. Desnecessidade de identificar-se o autor do furto 

para a configuração do delito de receptação. Penas um tanto 

exacerbadas. Redução. Recurso a que se dá parcial provimento. TJ-RJ - 

APELAÇÃO APL 00360741520048190000 RIO DE JANEIRO SAO 

GONCALO 2 VARA CRIMINAL (TJ-RJ). Data de publicação: 30/09/2005.

Em que pese a não identificação do autor do crime de furto e ainda a 

negatória da prática do delito de receptação pelo acusado, todas as 

demais provas colidem no sentido da existência do crime, não sendo as 

declarações do acusado suficientes para ensejarem afastamento da 

responsabilidade criminal.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu ALEXANDRE 

NEVES PADILHA qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, 

merecendo ser incurso nas penas do art. 180, caput, do CP.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 
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formulado na denúncia, e condeno o réu ALEXANDRE NEVES PADILHA, 

como incurso nas sanções previstas no art. 180, caput, do CP.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes (autos de execução de pena 

– cód. 662241 ––Rondonópolis/MT), pelo que valoro negativamente;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) 

ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com pagamento de 

53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, ausentes 

circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena 

provisória anteriormente dosada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) 

dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento e 

diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 

desfavor de ALEXANDRE NEVES PADILHA no patamar de 01 (um) ano, 04 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com pagamento de 53 

(cinquenta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do 

salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver 

informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

 Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas 

restritivas de direitos (art. 44 do CP), bem como, a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do CP), devido aos maus antecedentes do acusado.

 4. DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos da Súmula 717 do STF, em conjunto com o art. 33, § 3º do CP, 

verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para inicio do 

cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado.

Nesse sentido:

 "O preceito inscrito no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal não obriga o 

magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não 

superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal 

semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao 

sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em 

decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime 

menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida 

ao magistrado." (HC 125589 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgamento em 19.5.2015, DJe de 26.6.2015).

E mais:

 Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (1) 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES (ART. 157 , § 2.º , I , II E V , DO CP ). 

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (DOIS QUINTOS). 

JUSTIFICATIVA IDÔNEA. (3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

MAIS GRAVOSO. REFERÊNCIA A ELEMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE. 

AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. É imperiosa a necessidade de 

racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 

cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 

recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva 

de recurso especial. 2. Não há manifesta ilegalidade a ser reconhecida. 

Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena acima do 

mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, com referência a 

circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, 

o que se verifica no caso em apreço. 3. Por mais que a pena-base tenha 

sido fixada no mínimo legal, bem como o quantum da pena ser inferior a 

oito anos de reclusão, havendo menção a elemento concreto para o 

estabelecimento de regime inicial mais severo, não há falar em 

constrangimento ilegal. Na espécie, foi apontada significativa 

particularidade fática (os réus ao adentrarem a casa em que as vítimas se 

encontravam empregaram violência física e ameaças, sendo que segundo 

uma das vítimas, um dos agentes teria inclusive colocado o revólver na 

cabeça de um menino de dez anos de idade) a revelar modus operandi 

com plus de reprovabilidade, autorizando, assim, o tratamento mais 

gravoso. 4. Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar outrora 

deferida. STJ - HABEAS CORPUS HC 184165 SP 2010/0164005-7 (STJ) . 

Data de publicação: 10/05/2013.

 Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS 

DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - No caso, o magistrado, ao 

fixar a pena-base do paciente, observou fundamentadamente todas as 

circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal , o que 

justifica o quantum acima do mínimo legal. II - Segundo a alínea b do § 2º do 

art. 33 do Código Penal , é ato discricionário do juiz a adoção de regime 

inicial de cumprimento de pena mais rigoroso. III - Ordem denegada. STF - 

HABEAS CORPUS HC 102651 MG (STF). Data de publicação: 30/06/2010.

Logo, ante o reconhecimento da circunstância judicial negativa referente 

aos maus antecedentes do acusado, imperioso determinar a fixação do 

regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena do réu.

Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do CP, DETERMINO o REGIME 

SEMIABERTO para início do cumprimento de pena dos reú ALEXANDRE 

NEVES PADILHA.

5. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS:

Em razão do quantum de pena fixado, bem como por não haver nenhuma 

alteração fática superveniente, CONCEDO o direito do réu de recorrer em 

liberdade.

 Não vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 387, IV, do CPP.

CONDENO ainda o réu ALEXANDRE NEVES PADILHA ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, eis que não é beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos sentenciados no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena; efetivem-se as demais formalidades 

legais e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, as defesas e os 

condenados, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de 

recorrerem o que será feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e 

parágrafo único da CNGCGJ/MT.

P.R.I.C

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 34233 Nr: 305-08.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 DECISÃO/OFÍCIO N.651/2016

Vistos em correição,

I – Certifique-se a tempestividade do(s) recurso(s) interposto(s), acaso tal 

providência ainda não tenha sido edificada.

 II – Se tempestivo, nos termos do artigo 520 do CPC, recebo o(s) 

recurso(s) nos efeitos devolutivo e suspensivo.

III – Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

IV – Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 154 do 

CPC, determino que Cópia desta decisão sirva como Ofício de remessa 

dos autos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

V - Às providências.

Comarca de Alto Taquari
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43833 Nr: 2190-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKENBAUER DE OLIVEIRA, Newton Santos 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 16, bem 

como do mandado/certidão de Ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13777 Nr: 524-59.2005.811.0092

 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: Carlos Carrijo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Irineu Oliveira da 

Conceição - OAB:1152564

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos os dados bancários (CPF do Titular, Banco, Agência, 

Conta Corrente/Poupança) para expedição de Alvará Eletrônico para 

liberação dos valores relativos à RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15347 Nr: 895-86.2006.811.0092

 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: Lucindo Meira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:Matric. 1554077

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos os dados bancários (CPF do Titular, Banco, Agência, 

Conta Corrente/Poupança) para expedição de Alvará Eletrônico para 

liberação dos valores relativos à RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15321 Nr: 864-66.2006.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Subtil de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira, Matrícula nº 1553427 - OAB:8.438/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos os dados bancários (CPF do Titular, Banco, Agência, 

Conta Corrente/Poupança) para expedição de Alvará Eletrônico para 

liberação dos valores relativos à RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44472 Nr: 2504-21.2017.811.0092

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Nicolau Roehering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49010 Nr: 1614-48.2018.811.0092

 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: PAULA SILVEIRA DA SILVA, EDUARDO DA SILVA 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BERNARDES DA SILVEIRA - De 

cujus, Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para autorizar os 

requerentes PAULA SILVEIRA DA SILVA e EDUARDO DA SILVA SILVEIRA 

a efetuarem o levantamento do saldo de depósito de conta PIS do falecido 

ARNALDO BERNARDES, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC.Sem custas, por serem os requerentes 

beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Alvará.Em seguida, arquivem-se.P.IAlto Taquari/MT, 16 de 

julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13726 Nr: 478-70.2005.811.0092

 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: Ivanda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos os dados bancários (CPF do Titular, Banco, Agência, 

Conta Corrente/Poupança) para expedição de Alvará Eletrônico para 

liberação dos valores relativos à RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14374 Nr: 1116-06.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 
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OAB:3.779/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar aos autos os dados bancários (CPF do Titular, Banco, Agência, 

Conta Corrente/Poupança) para expedição de Alvará Eletrônico para 

liberação dos valores relativos à RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1776-77.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 21, bem 

como do mandado/certidão de Ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Verifico que os presentes embargos não possuem certidão de 

tempestividade, requisito essencial ao seu recebimento e processamento.

Destarte, certifique-se o Sr. Gestor acerca da tempestividade dos 

presentes.

Sendo tempestivos os presentes embargos:

 Certifique-se no processo de execução cód. nº 43833 o recebimento dos 

presentes Embargos.

 Em seguida, intime-se o embargado, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, I do CPC).

 Alto Taquari/MT, 16 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36521 Nr: 211-15.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina 

Turchetto Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 37, bem 

como do mandado/certidão de Ref. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49083 Nr: 1638-76.2018.811.0092

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Amor Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA ASSIS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n º 49083

FABIO AMOR NEVES 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:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência 

judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada 

se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. 

Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da 

necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à 

parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. 3. 

Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2016, DJe 23/06/2016)

No caso em tela, em que pese o autor ter pleiteado a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, denoto que o objeto da presente demanda, 

assim como o proveito econômico da causa, não se mostra harmônico 

com a hipossuficiência alegada.

Com as informações e documentos juntados aos autos até o momento, 

vislumbro não se enquadra o autor no conceito de hipossuficiência 

financeira necessário para gozar dos benefícios da Justiça Gratuita.

 Outro não é o entendimento do TJMT sobre o assunto, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL DE CONCESSÃO JUSTIÇA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA 

– VULTOSIDADE DOS NEGÓCIOS EM DISCUSSÃO E OSTENTAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE GRANDE AGRICULTOR – PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS 

PRECEDENTES DA CORTE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA – 

REGIMENTAL DESPROVIDO. Conquanto baste, em princípio, a simples 

alegação hipossuficiência do interessado para que o juiz possa 

conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa 

declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de 

fato, hipossuficiente. Em havendo expressiva negociação financeira 

indicada nos autos, aliada ao fato de que o agravante não trouxe qualquer 

documento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência, mormente sem 

se tratando de produtor rural de grande porte, escorreita a decisão que 

nega seguimento a recurso no qual se reitera o pedido de gratuidade, 

especialmente quando contrata advogado particular para patrocinar sua 

causa. (TJMT - AgR 125829/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

14/10/2014)”

“IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE 

FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E 

MISERABILIDADE – PRODUTOR RURAL – RECURSO PROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei n. 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário, mormente sendo proprietario de bens e 

produtor de grãos. (TJMT - Ap 59765/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 09/07/2015)”

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, 16 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48430 Nr: 1342-54.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A, Juízo de Direito da 2ª Vara 

Civel da Comarca de Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo da Silva Santos, Juizo da Comarca de 

Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o levantamento das diligências complementares.

Indefiro o pedido de busca pleiteado pela parte autora, pois não restou 

comprovado que tenha diligenciado na tentativa de localização do 

requerido, bem como a impossibilidade em sua localização, não podendo a 

parte transferir ao já sobrecarregado Poder Judiciário as obrigações que 

lhe competem.

 Alto Taquari/MT, 16 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz 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:

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise 

do mesmo, após a instrução processual.Nos termos do artigo 334 e 

parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do 

Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro de 

Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.ADVIRTA-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Alto Taquari/MT, 

16 de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 1606-71.2018.811.0092

 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: ACC, CCC, VGC, VNCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sabe-se, pois, que para a concessão de liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido da parte autora muito provavelmente será 

julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o dispositivo legal 

acima citado.Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as 

assertivas lançadas pelos autores, não se revestem de intensidade e 

força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer 

da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados.Vale dizer, 

os elementos até então trazidos pelos autores não oferecem grau de 

probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvidas na convicção do Julgador. 

Assim, por faltarem elementos para sustentação do alegado pela parte 

requerente, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Cite-se e intime-se o 

interditando para comparecer na entrevista designada para o dia 15 de 

agosto de 2018, às 12h45min. (HORÁRIO MT) Consigne que ao cumprir o 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a constatação da 

(in)capacidade do interditando em deslocar-se até a sede deste juízo, 

sendo que em caso negativo será ouvido no local onde estiver, no dia e 

horário acima designado (§ 1º do art. 751 do CPC).Intime-se a parte autora 

para comparecimento na entrevista.Alto Taquari/MT, 13 de julho de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31258 Nr: 782-88.2013.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o presente processo, sem julgamento 

do mérito, em razão da falta de interesse de agir superveniente, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC, ficando revogadas as medidas protetivas 

deferidas inicialmente. Sem custas nem honorários.Intime-se a vítima 

pessoalmente.Oficie-se às Polícias Civil e Militar comunicando sobre a 

revogação das medidas.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto 

Taquari/MT, 27 de fevereiro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31213 Nr: 734-32.2013.811.0092

 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: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Rodrigo de Oliveira 

- OAB:13645-SC

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte requerida, por 

meio de seu advogado, para proceder a retirada das cartas precatórias 

expedidas nesta secretaria ou o respectivo recolhimento das custas para 

distribuição destas junto ao juízo deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1482-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 DESPACHO

Abra-se vista dos autos à parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao resultado da pesquisa junto ao Sistema 

Bacen Jud bem como sobre a Exceção de Pré-executividade de fls. 66-80.

Alto Taquari/MT, 17 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49075 Nr: 1637-91.2018.811.0092

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Prado de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial, devido à FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL, ficando extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, do CPC.AS CUSTAS JÁ 

FORAM RECOLHIDAS.Sem honorários sucumbenciais.Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 17 de julho de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Certifico que os presentes Embargos foram opostos tempestivamente, 

razão pela qual, em cumprimento a determinação constante na Ref. 4, 

serve a presente para fins de intimar o embargado COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO 

LTDA – SICRED, para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, I do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, gustavo gonçalves gomes - OAB:, 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 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 teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 27, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 31, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 525-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 423+700 AO 423+768)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 25, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13717 Nr: 467-41.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A - Adubos e Inseticidas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Certifico que serve a presente para fins de intimar as partes exequente e 

executada, acerca das datas designadas nos autos para realização de 

hasta pública, a saber: a)1º Leilão dia 08.08.2018 às 14h; b)2º Leilão dia 

22.08.2018 às 14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3043 Nr: 302-28.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A - Adubos e Inseticidas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico que serve a presente para fins de intimar as partes exequente e 

executada, acerca das datas designadas nos autos para realização de 

hasta pública, a saber: a)1º Leilão dia 08.08.2018 às 14h; b)2º Leilão dia 

22.08.2018 às 14h.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-16.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLEO QUERENCIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES OAB - MS7527-B 

(ADVOGADO)

MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES OAB - MS10891-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 23/08/2018, às 14 horas (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 17 de julho de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-39.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO)

LOANA MICOANSKI DA COSTA OAB - PR58178-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000055-39.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LUCIENE MARTINS BATISTA 

REQUERIDO: ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP Intimem-se 

as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as provas que 

ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e pertinência das 

mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de prova 

testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol de 

testemunhas. Com as especificações das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Alto Taquari/MT, 06 de junho de 2018. Fabio 

Alves Cardoso Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-87.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MWC LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos acerca do teor da movimentação de número 

13814882. Alto Taquari - MT, 17 de julho de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-27.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000017-27.2018.8.11.0092. REQUERENTE: FABIO ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37282 Nr: 37-69.2012.811.0084

 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: Leonildo Campeoni Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente a planilha de 

débitos referente as parcelas retroativas, nos termos do item b) da fl. 193, 

para posterior expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36919 Nr: 166-11.2011.811.0084

 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: Luis Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:240.996-SP, Fernando Mateus dos Santos - OAB:9671/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente os dados 

bancários e respectivo CPF/CNPJ para expedição do alvará, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32958 Nr: 561-76.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Silveira dos Santos, Eva da Silva da Cunha 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 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 se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias, conforme 

determinação de fls. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53680 Nr: 1879-11.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente aos autos o 

comprovante de recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51344 Nr: 237-03.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente aos autos o 

comprovante de recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33420 Nr: 1043-24.2006.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Belasque Klein, Anderson belasque klein 

(herdeiro), Wanderson Belasque Klein (herdeiro), Gustavo Belasque 

Klein(herdeiro)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Volmir Luiz Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para retirar o formal de partilha no 

balcão da Secretaria da Vara Única

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 527-33.2008.811.0084

 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: Alberto José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Milton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos no 

prazo de 10(dez) dias quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, conforme determinação de fls. 70.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO NA 

COMARCA DE ARAPUTANGA.

* O Edital n° 06/2018 – DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68416 Nr: 1131-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLD, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Marcelo Luiz Pereira Pardin - 

OAB:MT 19.542

 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:

 Intimação da parte autora para, ciente da petição/justificativa, protocolada 

nos autos no dia 17/7/2018, manifeste, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 575-72.2004.811.0038

 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: Ananias Moreira Rebordoes
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 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

 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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 5798 Nr: 2161-52.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curtume Araputanga Ltda, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): American Quimica do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, Plinio Samaclay de Lima Moran - 

OAB:5468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 9-75.1994.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Protazo Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Freitas da Costa 

- OAB:MT/ 21490-0

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS 

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3º, incluído 

pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. - em que o réu PAULO PROTÁZIO 

BRAGA, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio 

qualificado, descrito no CP, art. 121, § 2º, IV, com julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 8h

Verifico que após designação de julgamento pelo Tribunal do Juri, a 

defesa do acusado renunciou ao mandado, requerendo que notifique o 

acusado para que constitua novo procurador, contudo, não localizei nos 

autos a notificação do acusado, feita por seu Advogado constituído.

Isso posto DETERMINO a intimação do advogado constituído pelo acusado 

para que junte nos autos a notificação que prove a cientificação do 

cliente, conforme disposto no artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB, CPP, 

artigo 265 e CPC artigo 112.

Cumpra, com urgência.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99939 Nr: 1402-92.2018.811.0038

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚE, MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, ciente da r. decisão judicial datada de 

16/7/18, ref. 4 (declínio de competência), proceda com a distribuição da 

presente ação no Juizado Especial Cível da Fazenda Pública desta 

Comarca de Araputanga/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12729 Nr: 790-14.2005.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25888 Nr: 1931-92.2010.811.0038

 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: Rosa Maria Vidoi

 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:

 Intimação da parte autora para que fique ciente do retorno dos autos da 

segunda instância, bem como para, querendo, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 (...) INDEFIRO o novo pedido da defesa técnica, quem já pugnou pela 

instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido e após 

realizado o exame de insanidade mental o médico concluiu que o acusado 

necessita de tratamento ambulatorial e em algumas ocasiões pode 

necessitar de internação, assim como o acusado é portador de retardo 

mental leve com comprometimento do comportamento, assim como, 

novamente, apresentou pedido de “Requerimento de Tratamento 

Ambulatorial em Liberdade”, alegando em síntese constrangimento ilegal na 

manutenção do requerente/preso em regime prisional diverso do 

tratamento médico ambulatorial, antes mesmo do cumprimento da 

determinação anterior, pedido esse já analisado e indeferido.Ademais, a 

soltura do acusado não se mostra apropriada, já que nada assegura que, 

diante da sua doença mental reconhecida em laudo pericial, não volte a 

cometer novos crimes, pois diante da inimputabilidade do réu, possível 

existir risco concreto de reiteração, bem como o crime ter sido praticado 

com violência e grave ameaça a pessoa.E ainda foi informado que o 

acusado é o 7º paciente em situação de medida de segurança/internação 

aguardando vaga para adentrar a Unidade II CIAPSAB/PCE, diante da 

inexistência de vaga nos espaços destinados a recebimento de pacientes 

com transtornos mentais em conflito com a lei. Após juntada de peças no 

incidente de sanidade mental n. 2485-80.2017.811.0038 (77008), volte os 

autos conclusos para decidir em prosseguimento, entre os quais a 

provável designação de audiência de instrução.Cumpra, com urgência.As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99939 Nr: 1402-92.2018.811.0038

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚE, MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial 

Cível da Fazenda Pública da Comarca e DETERMINO que, intimada a parte 

dessa e nada requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso 

por irresignada com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição do 

processo no juízo competente, com as anotações e baixas – NCPC, art. 

64, § 3º.Intime.Cumpra, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53223 Nr: 560-88.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, 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.: 77008 Nr: 2485-80.2017.811.0038

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao réu para que no 

prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6252 Nr: 2329-54.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Datasul S/A, Transraio Transportes Ltda, 

Viecelli Imp. Exp. Generos Alimenticios, Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda, Transportes Sperandio Ltda, Comercial Valentin Gentil 

de Carnes, Frigorifico Valentin Gentil Ltda, Derico Nicolão - ME, Marinho e 

Moraes Ltda, W G Distribuidora e Comercio de Peças, Rota Oeste Veiculos 

Ltda, Transcolina Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Carlos Erzinger - 

OAB:9687, AURÉLIO BALLEN - OAB:4.994, Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243, Roberto Wypych 

Junior - OAB:9134/PR

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

16/7/2018, fls. 814/815. INTIMAÇÃO Do(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção e honorários advocatícios, assim como o advirta de que a 

decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário – 

NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido expresso da parte 

credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de 

certidão de teor da decisão no sentido de que o devedor/executado foi 

intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – 

CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 

3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e 

do executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6252 Nr: 2329-54.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Datasul S/A, Transraio Transportes Ltda, 

Viecelli Imp. Exp. Generos Alimenticios, Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda, Transportes Sperandio Ltda, Comercial Valentin Gentil 

de Carnes, Frigorifico Valentin Gentil Ltda, Derico Nicolão - ME, Marinho e 

Moraes Ltda, W G Distribuidora e Comercio de Peças, Rota Oeste Veiculos 

Ltda, Transcolina Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Carlos Erzinger - 

OAB:9687, AURÉLIO BALLEN - OAB:4.994, Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243, Roberto Wypych 

Junior - OAB:9134/PR

 (...) INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários 

advocatícios, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º.Sem prejuízo deste, transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários de 

advogado de 10% (dez por cento) – 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e 

Enunciado n. 519 da Súmula do STJ -, bem como, a requerimento expresso 

do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0 (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000095-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL GONZAGA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MANOEL 

GONZAGA DA SILVA e TELEFONICA BRASIL S.A., em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 
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objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada 

nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do indicado pelo beneficiário e 

este deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 08:15:16. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000095-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL GONZAGA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MANOEL 

GONZAGA DA SILVA e TELEFONICA BRASIL S.A., em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada 

nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do indicado pelo beneficiário e 

este deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 08:15:16. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (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. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 
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art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese 

alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por 

recurso inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente 

protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano 

imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar que há suficiente 

fundamentação na sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de 

fato do serviço reiterado, decidindo nos seguintes termos: “(…) A 

reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial), 

fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os percalços 

advindos da má prestação de seus serviços. 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 está 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. As provas anexadas 

pelo autor demonstram as tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, não havendo nada que justifica o bloqueio e ainda insistência 

da requerida em não restabelecer a linha mesmo após tantos contatos. 

Demais disso, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando ainda a repetida má prestação de serviços que a requerida 

vem realizando em relação ao autor, ensejando a 3 ações judiciais, 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. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 

07:55:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 
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Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese 

alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por 

recurso inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente 

protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano 

imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar que há suficiente 

fundamentação na sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de 

fato do serviço reiterado, decidindo nos seguintes termos: “(…) A 

reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial), 

fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os percalços 

advindos da má prestação de seus serviços. 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 está 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. As provas anexadas 

pelo autor demonstram as tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, não havendo nada que justifica o bloqueio e ainda insistência 

da requerida em não restabelecer a linha mesmo após tantos contatos. 

Demais disso, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando ainda a repetida má prestação de serviços que a requerida 

vem realizando em relação ao autor, ensejando a 3 ações judiciais, 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. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 

07:55:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que a teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese 

alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por 

recurso inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente 

protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano 

imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar que há suficiente 

fundamentação na sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de 

fato do serviço reiterado, decidindo nos seguintes termos: “(…) A 

reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial), 

fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os percalços 

advindos da má prestação de seus serviços. 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 está 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. As provas anexadas 

pelo autor demonstram as tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, não havendo nada que justifica o bloqueio e ainda insistência 

da requerida em não restabelecer a linha mesmo após tantos contatos. 

Demais disso, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando ainda a repetida má prestação de serviços que a requerida 

vem realizando em relação ao autor, ensejando a 3 ações judiciais, 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. (...)”. O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 

07:55:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-23.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(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. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado 

do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 08:34:33. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-23.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(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. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado 

do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 08:34:33. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BLESSON MOREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (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. 8010123-62.2016.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO BLESSON MOREIRA 

CAMPOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes BRUNO BLESSON MOREIRA CAMPOS e 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado 
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do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 08:50:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BLESSON MOREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (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. 8010123-62.2016.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO BLESSON MOREIRA 

CAMPOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes BRUNO BLESSON MOREIRA CAMPOS e 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado 

do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 08:50:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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. 1000034-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON DE OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES e BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, 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, 
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atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:00:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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. 1000034-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON DE OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES e BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:00:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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. 1000034-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON DE OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes EDILSON DE OLIVEIRA GONCALVES e BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:00:25. (assinado digitalmente) 
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Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-47.2015.8.11.0038

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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010178-47.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes FABIO DE JESUS ALVES e CLARO 

S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e 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.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 11:03:58. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-47.2015.8.11.0038

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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010178-47.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes FABIO DE JESUS ALVES e CLARO 

S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e 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.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 11:03:58. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-14.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NUNCIA DE SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010165-14.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NUNCIA DE SOUZA FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 
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DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes NUNCIA DE SOUZA FARIA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:31:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-14.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NUNCIA DE SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010165-14.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NUNCIA DE SOUZA FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes NUNCIA DE SOUZA FARIA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:31:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-86.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER OAB - DF0023606A 

(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. 8010372-86.2011.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SILVA 

REQUERIDO: BANCO CSF S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ALESSANDRO SILVA e 

BANCO CSF S/A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 
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mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 26.187,28 (vinte e seis mil e cento e oitenta e sete 

reais e vinte e oito centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:43:47. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-86.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER OAB - DF0023606A 

(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. 8010372-86.2011.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SILVA 

REQUERIDO: BANCO CSF S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ALESSANDRO SILVA e 

BANCO CSF S/A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 26.187,28 (vinte e seis mil e cento e oitenta e sete 

reais e vinte e oito centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:43:47. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-86.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER OAB - DF0023606A 

(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. 8010372-86.2011.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SILVA 

REQUERIDO: BANCO CSF S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ALESSANDRO SILVA e 

BANCO CSF S/A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 26.187,28 (vinte e seis mil e cento e oitenta e sete 

reais e vinte e oito centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 
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no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:43:47. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO CAETANO DE 

ALMEIDA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:56:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO CAETANO DE 

ALMEIDA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 09:56:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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(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. 8010261-29.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUCIANA DA 

SILVA NETO e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:08:22. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010261-29.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUCIANA DA 

SILVA NETO e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:08:22. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-48.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSERI GARCIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010111-48.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSERI GARCIA SANTANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ROSERI GARCIA SANTANA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 
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débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:20:45. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-48.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSERI GARCIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010111-48.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSERI GARCIA SANTANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ROSERI GARCIA SANTANA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:20:45. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-97.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSEMAR REBULI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (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. 8010304-97.2015.8.11.0038 REQUERENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO 

REQUERIDO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JUSSEMAR REBULI PINTO e BV LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

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. 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 
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CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:33:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-97.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSEMAR REBULI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (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. 8010304-97.2015.8.11.0038 REQUERENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO 

REQUERIDO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JUSSEMAR REBULI PINTO e BV LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:33:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERNANDES ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARIA DE 

LOURDES FERNANDES ALMEIDA e VIVO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:43:43. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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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. 1000016-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERNANDES ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARIA DE 

LOURDES FERNANDES ALMEIDA e VIVO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 10:43:43. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUIZ CARLOS DE 

ALMEIDA MACEDO e VIVO S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 12:51:44. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes LUIZ CARLOS DE 

ALMEIDA MACEDO e VIVO S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 
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– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 12:51:44. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. Diante do 

manifestado pela parte credora/exequente - Id. Num. 13274290 -, assim 

como o disposto em normatização do CNJ - Prov. 68/2018, que dispõe 

sobre a uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e ao bloqueio de valores -, DETERMINO a intimação da 

parte adversa para, querendo, manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis do esgotamento do prazo 

recursal, volte-me para analisar o pedido de expedição do alvará judicial 

de levantamento da integralidade do valor. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 12:58:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. Diante do 

manifestado pela parte credora/exequente - Id. Num. 13274290 -, assim 

como o disposto em normatização do CNJ - Prov. 68/2018, que dispõe 

sobre a uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e ao bloqueio de valores -, DETERMINO a intimação da 

parte adversa para, querendo, manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis do esgotamento do prazo 

recursal, volte-me para analisar o pedido de expedição do alvará judicial 

de levantamento da integralidade do valor. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de julho de 2018 - 12:58:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-64.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA, 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 

Hora: 15h15, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000187-64.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: VALDECI 

INACIO DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000155-59.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 

Hora: 14h15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000155-59.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: RUBIA MARA 

NEIVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE AGUILAR RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 

Hora: 14h15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000185-94.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: MARLENE DE 

AGUILAR RIOS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-05.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 

Hora: 14h15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000178-05.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: ANA LUCIA 

DE FREITAS ALVAREZ ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-49.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/09/2018 

Hora: 14h15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000188-49.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: IZABELLA 

COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-20.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA VIEIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 

Hora: 15h15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000177-20.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: DINALVA 

VIEIRA DAMASCENO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-33.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDELICIO APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 17 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - MT20479/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/09/2018 

Hora: 14h15min, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000256-33.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 1.508,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000155-59.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000155-59.2018.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ATRASO DE VÔO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

RUBIA MARA NEIVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS - Endereço: Av. 

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 9º andar, Alphaville, 

Barueri/SP, CEP 06460-040. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 Hora: 14h15 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 17 de julho de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65753 Nr: 441-90.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA ZANTEDESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Priscila Ziada Camargo Fernandes - 

OAB:40.077/DF, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de RAFAELA ZANTEDESCHI, ambos qualificados 

nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação 

e a extinção da demanda – ref. 16.

 Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo supra sem 

manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64972 Nr: 68-59.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Jorge Galvão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 3. Ante o exposto, Ante o exposto, porque inexistentes qualquer das 

hipóteses que justifiquem a rejeição da peça acusatória (art. 395, do CPP) 

ou absolvição sumária (CPP, art. 397), REJEITO a preliminar invocada na 

resposta à acusação e MANTENHO o recebimento da denúncia.DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o 04 (QUATRO) DE SETEMBRO 

DE 2018, ÀS 13H30MIN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45774 Nr: 1457-21.2014.811.0026

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlan Carlos de Matos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Isso posto, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, informando o atual 

endereço do requerido ou requerer a conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.6. Decorrido o prazo supra sem manifestação, INTIME-SE a 

parte autora PESSOALMENTE e seu Patrono via DJe, para, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete.6.1. Anoto que, na intimação 

deverá constar a advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO 

REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito.7. Aportando nos autos autora endereço, 

EXPEÇA-SE o mandado de busca e apreensão.8. Transcorrido o prazo do 

item 6 in albis, tornem-me os autos conclusos para sentença – Código 

36.9. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68801 Nr: 1910-74.2018.811.0026

 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: Herton de Aguiar Macedo, LUCILENE KAINSARES 

MACEDO, HERLON AGUIAR MACEDO, ERIKA AGUIAR MACEDO, THELMA 

DE AGUIAR MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VINICIO LIMA, JUNIOR ANTÔNIO 
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MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o patrono da parte autora, via DJe ou qualquer outro meio 

eletrônico ou pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

retificar o valor da causa, adequando-o ao valor real dos imóveis, um vez 

que , R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não correspondem a 

grandeza das áreas de terras rurais e produtivas descritas na exordial, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente indeferimento da 

petição inicial (CPC/2015, art. 290).

2. Na mesma oportunidade, deverá recolher as custas da distribuição 

correspondentes à diferença apurada (CPC, art. 292, § 3º).

3. Nesse sentido: “O valor da causa, inclusive em ações declaratórias, 

deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, 

considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende 

obter com a demanda. A impossibilidade de avaliar a dimensão integral 

desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em quantia 

meramente simbólica, muito inferior ao de um valor mínimo desde logo 

estimável” (STJ-1ªT.,REsp 730.581, Min. Teori Zavascki, j.19.4.05, DJU 

9.5.05).

4. Se recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) 

dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram 

recolhidas adequadamente.

5. Após, conclusos.

As providências .

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43608 Nr: 1827-34.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Isoton Doro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria 

de Estado de Saúde - rep pelo Procurador Geral, Município de 

Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador

 Vistos.

1. Cuida-se de ação cominatória para o fornecimento de medicação 

interposta pela parte autora CRISTIANE ISOTON DORO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Com a inicial (fls. 05/10v), vieram os documentos às fls. 11/19.

Parecer técnico do NAT às fls. 23v/24.

Recebida a inicial, deferiu-se a antecipação da tutela (fls. 25/30), bem 

como determinou-se a citação dos requeridos.

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT citado à fl. 39.

À fl. 41 comparece a parte autora para pleitear a desistência da ação sob 

a premissa de que não se fazem mais necessários os medicamentos 

aludidos na peça preambular.

Contestação juntada pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 48/54v.

Por último, devidamente intimados acerca do pedido de desistência da 

parte autora certificou-se o decurso do prazo para manifestação dos 

requeridos (fl. 74).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

2. Entendo que, alegando o requerente desinteresse no prosseguimento 

da ação, trata-se de possibilidade unilateral do autor, como se depreende, 

em senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

Ademais, vale ressaltar que, há informações que os medicamentos 

solicitados pela requerente não se fazem mais necessários, não havendo, 

deste modo, motivo hábil a justificar o prosseguimento da demanda.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Isento de custas, conforme benefício da assistência judiciária gratuita 

concedido à fl. 30.

Nomeio a advogada Isabela Amaral Ferreira para receber a intimação em 

nome da parte autora sendo desnecessária a sua intimação pessoal.

INTIME-SE os requeridos

 Certificado o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.

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 das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41195 Nr: 1326-17.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, MARCELLO ANDRADE SANTOS - OAB:16836, Roque 

Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de concessão de benefício por incapacidade 

interposta por ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Com a inicial (fls. 05/09) vieram os documentos às fls. 10/25.

Comando judicial determinando a emenda a inicial para juntada de 

indeferimento na seara administrativa (fl. 26).

Agravo de instrumento interposto pelo autor às fls. 31/39, sendo que às 

fls. 41/41v fora juntado acórdão que negou o seu provimento.

Com o retorno dos autos para esta instância, juntou-se indeferimento 

administrativo às fls. 45/46.

Recebida a inicial, fora indeferida a antecipação da tutela, bem como 

determinada a citação do requerido (fls. 47/48v).

Contestação apresentada pelo demandado às fls. 54/59.

Termo de audiência de instrução às fls. 77/80.

Perícia designada às fls. 84/85.

Por fim, comparece a parte autora para pleitear a desistência da demanda 

(fl. 86).

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

2. Entendo que, alegando o requerente desinteresse no prosseguimento 

da ação, trata-se de possibilidade unilateral do autor, como se depreende, 

em senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Isento de custas, conforme benefício da assistência judiciária gratuita 

concedido à fl. 48.

INTIME-SE as partes

 Certificado o trânsito em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.

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.: 58973 Nr: 1729-10.2017.811.0026

 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: AARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, deduzida 

nestes autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS promovida por 

ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de NATHÁLIA 

SANTOS RODRIGUES DE SOUZA e NATHAN SANTOS RODRIGUES DE 

SOUZA, ambos representados por sua genitora Alessandra de Castro 

Santos.Cientifiquem-se as partes, bem como o Ministério Público. No que 

concerne ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como aos 
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honorários advocatícios, deixo condenar ambas as partes, vez que 

concedo os benefícios da gratuidade da justiça, por existir nos autos 

provas da necessidade de seu deferimento.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.TRANSITADA em julgado a presente 

sentença, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos autos, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1698-53.2018.811.0026

 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): Edivaldo Batista Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, contudo, sem 

manter os efeitos da tutela antecipada deferida, livre de qualquer ônus, 

tendo em vista o pagamento integral do valor inadimplente.13. Deixo de 

determinar baixa via RENAJUD, vez que não houve nenhuma ordem de 

restrição junto ao Detran.14. CONDENO o requerido no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

há demonstração de atuação desse profissional de forma resistida.15. 

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.16. No caso de pendência de 

recolhimento de custas, proceda-se de acordo com o art. 467 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado (CNGC).17. DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43944 Nr: 2154-76.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindaura Andrade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão interposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da requerida LINDAURA 

ANDRADE DA SILVA, com base em contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, referente ao veículo MARCA TOYOTA, 

MODELO HILUX 4x4 CD..

Com a inicial (fls. 05/07), vieram os documentos às fls. 08/36.

Recebida a inicial (fl. 37), deferiu-se a liminar pleiteada, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e a apreensão.

Certidão negativa pela Sra. Oficiala de Justiça à fl. 40 e fl.50.

Intimado tanto o autor quanto o seu advogado para as providências no 

sentido de promover o regular andamento do feito, estes deixaram escoar 

o prazo sem nada requerer (fl. 54).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente foi intimado para 

promover o regular andamento do feito, deixando escoar o prazo sem 

nada requerer.

 Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, e, por corolário, casso os efeitos da liminar concedida às fls. 28/29.

Custas pela parte autora.

Não há que se falar em sucumbência, notadamente quando o requerido 

não apresentou defesa válida.

Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20499 Nr: 881-67.2010.811.0026

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Leislie de Fátima Haenisch - OAB:20.099/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão interposta pelo BANCO 

PANAMERICANO S/A em face do requerido ELIAS ALVES DOSSANTOS, 

com base no contrato de financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária 000032387104, referente ao veículo SUNDOWN,WEB 100CC.

 Com a inicial (fls. 08/10), vieram os documentos às fls. 11/20.

Recebida a inicial (fl. 21), deferiu-se a liminar pleiteada, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e a apreensão.

Certidão negativa pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 26.

Intimada a parte autora na pessoa do seu advogado, deixou escoar o 

prazo sem nada requerer, enquanto que não fora possível a intimação 

pessoal do requerente sendo certificado pelo correio que este 

“mudou-se”, conforme se vislumbra à fl. 37.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente foi intimado para 

promover o regular andamento do feito, deixando escoar o prazo sem 

nada requerer. Ademais, o fato do requerente haver mudado de endereço 

sem comunicar este juízo, importa em desídia deste com o devido trâmite 

processual.

 Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, e, por corolário, casso os efeitos da liminar concedida à fl. 21.

Custas pela parte autora.

Não há que se falar em sucumbência, notadamente quando o requerido 

não foi citado.

Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42829 Nr: 960-41.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Querobina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241/MT, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:99870/O, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para, querendo, impugnar a 

contestação de fls. 54/65.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 576-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 VISTOS.

1. Diante das informações contidas na petição de pág. 338, DETERMINO 

expeça-se ofício a Secretaria de Segurança Pública solicitando 

informações acerca do estudo de situação confeccionado na propriedade 

do autor, tomando as providencias cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Com o retorno, conforme as informações, INTIME-SE o Oficial de Justiça 

para prosseguir com o cumprimento do mandado, caso este ainda não 

tenha comunicado o efetivo implemento. Se necessário, EXPEÇA-SE Ofício 

a Policia Militar para que proceda aos meios necessários para o efetivo 

cumprimento do mandado reintegração de posse.

3. Diversamente, se necessário, tornem-me os autos conclusos.

4. Sem prejuízo, INTIME-SE o requerente para, querendo, apresentar 

réplica à contestação apresentada às págs. 287/297, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13979 Nr: 2380-28.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vieira da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT

 VISTOS.

I. RELATÓRIO. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, 

proposta por Luiz Vieira da Silva em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer do embargo à execução a 

parte embargada concordou com o cálculo apresentado, sendo este 

homologado.

Expedido o Alvará de levantamento, foi determinado a intimação da 

exequente para esclarecer a integral quitação, cujo o decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis seria interpretado nesse sentido e o processo extinto 

pela satisfação da obrigação - art. 924, II, CPC – fl. 206.

A fl. 207, o exequente requereu a extinção da execução, eis que recebeu 

os valores executados.

II. FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do 

CPC.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Transitada esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 254-92.2012.811.0026

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A DECISÃO EMANADA PELA MM. JUÍZA DE DIREITO DESTE 

FORO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

POR FIM, ACRESCENTO QUE DEVERÁ SER RECOLHIDO OS VALORES 

REFERENTES À 04 (QUATRO) ATOS NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69166 Nr: 2071-84.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Ferreira de Santana, EDCLEIDE BARBOSA 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL tendo como partes as em 

epígrafe, em que, antemão ao recebimento da inaugural, as partes 

manifestaram ausência de interesse no prosseguimento da demanda, 

postulando pela sua extinção.

Alegando os requerentes desinteresse no prosseguimento da ação e se 

tratando de demanda voluntária/consensual, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

Isento de custas.

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.: 43907 Nr: 2112-27.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da Impugnação à Penhora 

apresentada pelo Executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44451 Nr: 428-33.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanet Neves de Souza Di Domênico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco leasing. S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 [...] Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, nos termo do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

autora para: a) limitar os juros remuneratórios no patamar de 1,37% (um 

vírgula trinta e sete por cento) ao mês;b) vedar a capitalização de juros 

remuneratórios;c) vedar a cobrança da comissão de permanência com 

demais encargos.Por fim, verificando-se ter a requerente adimplido 

totalmente o contrato, CONDENO o requerido na devolução do que cobrou 

abusivamente sobre todo o vínculo contratual, que deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, observado o determinado no parágrafo anterior, 

levando-se em consideração o valor financiado alegado na inicial e o valor 

pago, devidamente atualizado.Caso não restem demonstradas as 

consignações mensais dos valores devidos, os juros de mora deverão 

incidir desde a citação.Condeno o Requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor total da condenação, o que faço nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico 

o processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, 

art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

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.: 54435 Nr: 2285-46.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL PROTEÇÃO 

ASSISTENCIAL ARENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609, Silvio Ferreira Freitas - OAB:19920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para 

condenar a parte requerida ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL PROTEÇÃO 

ASSISTENCIAL ARENÁPOLIS – HOSPITAL ARENÁPOLIS, a pagar à parte 

autora DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, a quantia de 16.282,06 

(dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e seis centavos), 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária a partir da data em que eram devidos os valores (TJMT - Ap 

74376/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Dir. Privado), 

encerrando o processo com a resolução do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, certifique-se e aguardem-se os 

autos em cartório, pelo prazo de 6 (seis) meses para manifestação da 

parte interessada. Inexistindo requerimentos no prazo acima citado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1852 Nr: 214-09.1995.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Miranda da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Em cumprimento a parte final da decisão de fls. 201/202, INTIMO o 

advogado dativo para manifestação na do art. 422 do CPP, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, oportunidade na qual também poderá junatr documentos e 

requerer dilgências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 20171 Nr: 530-94.2010.811.0026

 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: Arlindo Murilo do Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A

 INTIMO a parte requerida, através do seu patrono regularmente 

constituído, para que no prazo de 05 (cinco) dias colacione aos autos 

extratos bancários referentes aos anos de 1990 e 1991.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 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:

 Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, §4º do CPC, IMPULSIONO 

estes autos a fim de intimar a parte autora para que manifeste-se acerca 

da certidão retro no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 22026 Nr: 539-22.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 §4º, IMPULSIONO estes autos com finalidade de 

se intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão de diligência negativa retro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 271-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 
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001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48616 Nr: 1115-73.2015.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACC, EGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61499 Nr: 3218-82.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soraya Velasco Silva de Paula, Eduardo de Paula Abrão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52410 Nr: 821-84.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50438 Nr: 2025-03.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55788 Nr: 3155-91.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53337 Nr: 1440-14.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618, Tânia Luzia Vizeu Fernandes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 319-82.2015.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSSF, GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46434 Nr: 1885-03.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdS, VHBF, FBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 2014-71.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18012 Nr: 1604-57.2008.811.0026

 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: Lucimari Aparecida Capeleto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecília Nobre Torres - 

OAB:17453-O, Gilberto Donizeti Capeleto - OAB:10471/MT, Gildo 

Capeleto - OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamill Santana Castro e Silva 

- OAB:23.840/DF

 [...] Outrossim, julgo improcedentes os pedidos concernentes: prescrição 

e decadência (pedido contraposto), revisão de todas as cláusulas 

abusivas, repetição de indébito, resolução contratual, danos morais, 

danos materiais e lucros cessantes”.Quanto à suposta obscuridade 

alegada, frisa-se que impossível faz-se discutir tais matérias em fase de 

embargos de declaração, notadamente quando os embargos têm por fito 

analisar omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, o presente não encontra condão para modificar a decisão ora 

atacada.Dessa forma, entende-se que o embargante pleiteia pela reforma 

da sentença, devendo, portanto, analisar melhor o feito e requerer o que 

entender de direito em momento adequado.De mais a mais, os Embargos 

de Declaração 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.Em suma, por não reconhecer a 

existência da obscuridade na decisão objurgada, hei por bem acolher 

parcialmente os Embargos de Declaração.Do exposto, CONHEÇO dos 

presentes embargos e os ACOLHO PARCIALMENTE, a fim de CONDENAR 

o requerido na devolução do que cobrou abusivamente, no que tange as 

tarifas bancárias mencionadas no teor da sentença, devidamente 

atualizado, incidindo os juros de mora desde a citação.Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE a sentença retro.INTIMEM-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22232 Nr: 745-36.2011.811.0026

 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): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Rafaella Ponçoni Nakajima - OAB:24.432-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663, Ana Maria de Oliveira Barros - OAB:14663/MT, 

INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/O

 Em cumprimento a decisão de fl. 75, INTIMA-SE o Exequente, na pessoa 

de seu causídico devidamente constituído, para, no prazo de 05 dias, 

apresentar planilha atualizada de débito, nos termos do Provimento 

84/2014 da CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46017 Nr: 1619-16.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Vechiatto Dias Pichirilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [....]Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

verba honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa 

(CPC/2015, art. 85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma 

vez que deferida assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).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, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41562 Nr: 1771-35.2012.811.0026

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Anderson Copacalle Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LOURIVAL DA 

CRUZ, para devolução dos autos nº 1771-35.2012.811.0026, Protocolo 

41562, 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): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57668 Nr: 888-15.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Vistos.

I - DECLARO REMIDOS 03 dias de pena do recuperando por 

trabalho/estudo, nos temos do art. 126 da LEP e, por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 442/443, considerada a concordância 

expressa do representante do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso e tácita da defesa técnica (fls. 448 e 449).

II - Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando;

b) PERMANEÇAM os autos em cartório para fiscalização do cumprimento 

da pena e a data para o próximo benefício;

c) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia 

Pública local a fim de que o mesmo envie a este Juízo relatório de 

possíveis dias de trabalho/estudo do recuperando, apenas se não 

informado nos autos.

d) Com as informações, PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação da pena 

privativa de liberdade, devendo ser observado todos relatórios de 

estudo/trabalho não computados no cálculo de fls. 442/443.

e) Efetuado o cálculo, ABRA-SE vista ao Ministério Público e a defesa 

técnica, respectivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de concordância tácita.

f) Após, VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18205 Nr: 106-86.2009.811.0026

 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: José Ismar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT, 

Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos.

1. Diante do Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ, no qual informar que o 

STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem planos 

econômicos, a fim de aguardar o início do funcionamento da plataforma 

online, criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO destes autos, 

arquivando-o provisoriamente, sem, contudo, proceder-se à baixa na 

distribuição.

2. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45103 Nr: 979-13.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronismar Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Cláudio Machado, Alcedino Quirino 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maria Barbosa - 

OAB:MT/12107, Luis Carlos de Paulo Barbosa - OAB:MT/12107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:3881/MT, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 Certifico que, em cumprimento a decisão constante à fl. 79, INTIMO o 

patrono dos requeridos, ora opostos, para contestação no prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 43984 Nr: 2198-95.2013.811.0026

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Fabianny Salmom Rafael - OAB:21897/O, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 §4º, IMPULSIONO estes autos com finalidade de 

se intimar o advogado da parte autora para que manifeste-se acerca da 

diligência negativa retro no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 1080-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786/O

 III – Ante o exposto, porque inexistentes qualquer das hipóteses que 

justifiquem a rejeição da peça acusatória (art. 395, do CPP) ou absolvição 

sumária (CPP, art. 397), REJEITO as preliminares invocadas na defesa 

preliminar e, com fundamento no art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA em face de LUCAS RAMOS DA SILVA, qualificado(s) nos 

autos,  dando-o(s)  como incurso(s)  nos ar t igos  ne la 

mencionados.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 

(OITO) DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15H30MIN.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

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:1000161-05.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000058-32.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores depositados nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-71.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010043-71.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca dos valores depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000117-83.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

valor depositado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA LUCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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:1000004-32.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000299-06.2017.8.11.0026 Por determinação da MM. Juíza de 

Direito, intimo o requerido, na pessoa dos seus patronos, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento sobre o valor da obrigação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000180-45.2017.8.11.0026 REQUERENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. I - Ciente do retorno do autos da turma 

recursal. II - Intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. III - Transcorrido o 

prazo in albis, arquive-se com as anotações de praxe. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 17 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA BENEVENUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000278-30.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 13208393) proferida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSIVANIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000185-33.2018.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA ROSIVANIA BARBOSA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. I - 

Intime-se a parte autora para que, querendo, se manifestar acerca da 

petição de id 14158787, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presumir-se cumprido o acordo e extinção do feito. II - Transcorrido o 

prazo in albis, ou havendo qualquer requerimento venham os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 17 de 

julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 18713 Nr: 611-77.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenil Marques Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União de Ensino Superior de Dimantino - UNED, 

Oliveira Castro Advocacia e Acessoria Empresarial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON LUIS SANTOS SENA - 

OAB:8851/MT, Marcelo Abrosio Cintra - OAB:8.934/MT, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:12007, Vanessa Pivatto - 
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OAB:9545-A/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito, intimo os executados, nas 

pessoas de seus patronos, acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 20.08.2018, às 14h00, a ser realizada na sala 01 do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Arenápolis-CEJUSC.

 Intimo, outrossim, a executada União de Ensino Superior de Diamantino - 

UNED, na pessoa de sua procuradora, para regularizar sua representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos procuração 

ou substabelecimento.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 1387-51.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, levando em conta a simplicidade da causa, observando, 

porém, que ela é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC.Não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54320 Nr: 943-76.2014.811.0088

 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: JOSE CLOVIS CASTAMAN, MARIA IGNES FERREIRA 

TERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração de sentença que julgou 

procedente o pedido inicial.O recurso foi interposto tempestivamente, 

conforme certificado às fls. 55.Contudo, há manifesto caráter infringente 

nos embargos, o que não é cabível nesta via recursal. O embargante 

busca, em verdade, ver reformada a sentença. Afirma que “não existe 

regra processual que imponha ao herdeiro que noticia o passamento da 

parte, de imediato fornecer informações acerca da sucessão (...).Desta 

forma, a via recursal correta para o inconformismo do autor não é 

adequada.Isso posto, REJEITO os embargos de declaração.Publique-se. 

Registre. Intime-se.Após certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida, cumpram-se todos os seus termos, COM URGÊNCIA. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 966-22.2014.811.0088

 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: PAULO SILAS DE MORAIS JUNIOR, PRISCILA FERRACIN 

DE BARBA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Vistos.

Forçoso ressaltar a aplicação do Código de Processo Civil/2015 ao feito, 

vez que a intimação da decisão recorrida deu-se já na vigência do novo 

diploma legal (Lei n.º 13.105/2015).

Interposto recurso de apelação pelo requerido (fls. 63/72), intime-se a 

parte recorrida para apresentação de suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal, 

em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 2557 Nr: 3-83.1992.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MÓVEIS ARIPUANÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao extrato de intimação de fl. 478, verifico que o advogado 

Adriano Athala de Oliveira Shcaira não fora intimado da determinação de 

fl. 461.

Diante disso, determino que seja anotado na capa dos autos o nome do 

referido advogado, devendo as futuras intimações ser direcionadas a 

este, sob pena de nulidade.

No mais, determino pela derradeira vez, que a parte exequente 

manifeste-se quando ao interesse no prosseguimento do feito, devendo 

indicar a localização exata do imóvel penhorado às fls. 441/442, 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.: 38142 Nr: 847-03.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DUARTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a proposta de acordo e contestação apresentadas pela requerida 

(fls. 171/176 e 177/ 181), diga a parte autora, se concorda com os termos 

proposto pela autarquia requerida. Em caso de recusa, deverá no mesmo 

ato apresentar impugnação à contestação, tudo em 15 (quinze) dias, sob 

as penas da lei.
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Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54398 Nr: 1013-93.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração de sentença que julgou 

procedente o pedido inicial.O recurso foi interposto tempestivamente, 

conforme certificado às fls. 55.Contudo, há manifesto caráter infringente 

nos embargos, o que não é cabível nesta via recursal. O embargante 

busca, em verdade, ver reformada a sentença. Afirma que “não existe 

regra processual que imponha ao herdeiro que noticia o passamento da 

parte, de imediato fornecer informações acerca da sucessão Desta forma, 

a via recursal correta para o inconformismo do autor não é adequada.Isso 

posto, REJEITO os embargos de declaração.Publique-se. Registre. 

Intimem-se.Após certificado o trânsito em julgado da sentença proferida, 

cumpram-se todos os seus termos, COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40546 Nr: 949-88.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTHYA CAIÇARA DE MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Processo de Execução proposto por Ajes – Associação 

Juinense de Ensino Superior em face de Cinthia Caiçara de Menezes.

Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual interesse no 

prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 80 e 86).

O feito encontra-se paralisados há mais de 03 (três) anos.

É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35472 Nr: 194-35.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDALVINA TEODORA MARAFIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9.721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A redação do artigo 17 da Lei nº 10.259/01 não dispensa, no caso em tela, 

a citação da autarquia para que promova o cumprimento da sentença.

Destarte, cite-se o INSS nos termos do artigo 910 do Código de Processo 

Civil.

Em nada sendo requerido, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos artigo 910, §1º, do CPC e 100, § 3º da CF/88.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 1259-89.2014.811.0088

 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: ELDINALDO NUNES DE SOUZA, MARIVETE KRUGER DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Com estas considerações, com fundamento nos artigos 687 e 688, inciso 

I e 692, todos do Código de Processo Civil acolho o pedido inicial e julgo 

procedente o pedido para habilitar o requerido Antônio Carlos Marins nos 

autos principais, bem como determino que o mesmo traga aos autos 

principais os demais herdeiros deixados pela falecida “Dila Deboni Marins” 

ou inventariante nomeado legalmente para representar o espólio, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em fixo em 10% do valor da 

causa.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em 

julgado, TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos principais e 

arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51436 Nr: 118-69.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

implantar a autora o benefício da pensão por morte, com fulcro art. 74 e 

ss. da Lei n.º 8.213/91, no valor previsto no art. 75 deste mesmo diploma 

legal, além do abono anual, previsto no art. 40 da mencionada lei, com DIB 

em 29/01/2009 (data do requerimento administrativo), bem como ao 

pagamento dos respectivos valores atrasados e dos abonos anuais, 

acrescidos de correção monetária a partir do vencimento de cada 

prestação (Súmula 148 do STJ) pelo INPC e de juros de mora, havendo a 

incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice oficial 

aplicado à caderneta de poupança (Consoante entendimento firmado pelo 

STJ a partir do julgamento do RESP 1.270.439, Min. Eliana Calmon, após o 

julgamento das ADINs 4.357 e 4425, o qual, por arrastamento, declarou 

inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo art. 

5º da Lei nº 11.960, de 29.07.2009).A pensão concedida observará o 

disposto no artigo 77, e seus incisos e parágrafos, da Lei 8.213/91.Ainda, 

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor das parcelas em atraso até a data da 

publicação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se 

trata de causa repetitiva e sem discussão jurídica complexa, consoante 

art. 20, § 4º, do CPC, e Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao 

pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 

7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença 
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sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari 

Pargendler ,  j .  em 30.06.2009) .Publ ique-se.  Regis t re -se . 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41121 Nr: 1513-67.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INÁCIO FERREIRA, JOÃO BATISTA 

INACIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve a citação dos executados, defiro o pedido 

de emenda à inicial e determino a inclusão do espólio de João Batista 

Inácio Ferreira ao polo passivo da demanda, devendo ser retificada a capa 

dos autos.

No mais, intime-se a exequente, para que apresente o endereço atualizado 

dos executados, bem como decline eventual ação de inventário em nome 

do executado João Batista Inácio Ferreira, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 311-21.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCELINO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito encontra-se sentenciado (fls. 120/124), deixo de 

conhecer a petição do autor de fls. 130/131.

No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria se a petição juntada à fl. 132 diz 

respeito a este feito, em caso negativo, promova o seu desentranhamento.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos em tela 

com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54778 Nr: 1344-75.2014.811.0088

 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: AFDS, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BI(S, BV, BCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre o requerente e a 

requerida BV Financeira S/A, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, no mais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor 

para:a) confirmar a tutela antecipada em relação ao réu Banco Cruzeiro do 

Sul;b) declarar inexigível o contrato nº. 471215155;c) declarar exigíveis os 

contratos nºs. 541410132, 938100123, firmados com o Banco Itaú BMG 

S/A.d) condenar o réu Banco Cruzeiro do Sul ao pagamento, de forma 

simples, dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do 

autor, referente ao contrato nº. 471215155, no montante de R$ 4.746,58 

(quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos), com juros de 1% ao mês e atualizados pela média dos índices 

INPC-IBGE, ambos a contar de cada desconto;e) condenar o réu Banco 

Cruzeiro do Sul ao pagamento de danos morais ao autor, no montante de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da data do 

arbitramento e juros de mora de 1% a partir do evento danoso, ou seja, do 

primeiro desconto indevido. Condeno, ainda, os requeridos BV Financeira 

(Banco Votorantin) e Banco Cruzeiro do Sul ao pagamento das custas 

processuais.Condeno o réu Banco Cruzeiro do Sul ao pagamento de 

honorários advocatícios ao advogado do autor, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios ao requerido Banco Itaú BMG S/A, 

no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

CPC.Corrija-se o polo passivo da ação, para que passe a constar, no lugar 

do Banco Votorantin, BV Financeira – Crédito, Financiamento e 

Investimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais 

disposições da CNGC.Diligências Necessárias.Transitado em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 3024-56.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Intimação da defesa do cálculo de pena de ref. 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57907 Nr: 1159-03.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMENECK MINERADORA LTDA, OSMAR DEMENECK 

JUNIOR, FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Osmar Demeneck Junior, 

Fabiany Cristina Santi Morande Demeneck e Demeneck Mineradora Ltda 

em face de Banco do Brasil objetivando a parte embargante a 

desconstituição do crédito executado pela parte embargada.

É o breve relato.

Certifique a Secretaria a existência dos presentes embargos, no processo 

de execução respectivo.

 Após, intime-se a parte embargada/exequente para que se manifeste no 

prazo de quinze dias (art. 920, I, CPC).

Deixo de conceder efeito suspensivo aos embargos interpostos pois, além 

de não haver pedido neste sentido, a parte embargante não procedeu à 

garantia da execução, ato indispensável e cumulativo aos demais 

requisitos também previstos no art. 919 do CPC.

 Nesse sentido, ensina Theotonio Negrão que “ainda que relevantes os 

fundamentos dos embargos, a falta de garantia ao juízo (penhora, 

depósito ou caução) impede a suspensão da execução ”.

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68403 Nr: 2893-18.2017.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JORGE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTONIO FACHINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte requerente para recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de 10 (dez) dias no site www.tjmt.jus.br. , para 

o cumprimento do mandado monitório.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62992 Nr: 2612-96.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ADELAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO ADELAR VIEIRA, brasileiro(a), 

convivente, carpinteiro, Telefone 69 9237-7563. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.A pricípio, cancelo a audiência designada nos autos. 

Trata-se de execução de pena de PEDRO ADELAR VIEIRA, condenado 

pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena 

de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto.A condenação 

transitou em julgado para a acusação em 03/11/2009.O apenado não deu 

início ao cumprimento de sua pena até a presente data.É o 

relato.Primeiramente, deve ser consignado que conforme dispõe o artigo 

110 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada.Desta forma, e 

tendo em vista que a pena de prisão aplicada foi 02 de (dois) anos de 

reclusão, bem como que o réu não era reincidente, há que se concluir que 

o Estado possuía um interregno de 4 anos para aplicar a sanção ao 

sentenciado (art. 109, V, do Código Penal).Diante disso, com observância 

no artigo 112, inciso I do Código Penal, verifica-se que ocorreu o 

implemento da prescrição da pretensão executória da pena aplicada ao 

réu, já que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória (30/09/2011), até o presente momento, decorreu lapso 

temporal superior a quatro anos, sem início do cumprimento de pena.Isso 

posto, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu PEDRO ADELAR 

VIEIRA, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória de 

sua pena, com fulcro no art. 107, inc. IV; art. 109, inc. V e art. 110, todos 

do CP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cientifique-se o Ministério 

Público.Sendo necessário, intime-se o réu pela via editalícia. Transitado em 

julgada, certifiquem-se. Oportunamente, arquive-se.Dil igências 

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, 17 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58306 Nr: 1412-88.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO BENEDITO, MIGUEL 

CARDOSO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIGUEL CARDOSO BENEDITO, Rg: 

2140000-8, Filiação: Maria Cardoso Benedito, data de nascimento: 

17/06/1979, brasileiro(a), natural de Jaru-RO, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e, com fulcro no 

art. 414, do CPP, IMPRONUNCIO os réus MIGUEL CARDOSO BENEDITO e 

ROBERTO CARDOSO BENEDITO.CONSIDERANDO QUE OS RÉUS, NESTA 

DATA, FORAM IMPRONUNCIADOS, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO 

ACUSADO ROBERTO CARDOSO BENEDITO, POR ESTE CRIME E, ATO 

CONTÍNUO, DETERMINO QUE O GESTOR JUDICIÁRIO DILIGENCIE NO 

SENTIDO DE CERTIFICAR SE POR OUTRO MOTIVO O RÉU ESTÁ PRESO. 

EM CASO NEGATIVO, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.Por outro lado, 

considerando a impronúncia, revogo as medidas cautelares outrora 

aplicadas ao réu Miguel Carlos Benedito.Ante a ausência de Defensoria 

Pública, foi nomeado o Dr. Astilho Demétrio Urbieta para atuar na defesa 

dos acusados. Assim, nos termos do art. 22, § 1º da Lei 8906/94, fixo 

seus honorários advocatícios em 10 (dez) URHs, que deverão ser 

custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão para 

cobrança a requerimento do interessado.Comunique-se, oportunamente, 

após o trânsito em julgado, ao INI, ao Cartório Distribuidor, à Delegacia de 

Polícia e ao Instituto de Identificação Criminal do Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento caso haja requerimento do 

Ministério Público, assentado em novas provas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 17 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 16/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho,MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte- MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da lei,

CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 15/2017/CM, que dispõe sobre 

a implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Estado de Mato Grosso, que altera o Provimento n. 19/2016-CM;

CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 12/2017/CGJ que dispõe sobre 

o funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento nas 

Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera o 

provimento 31/2016-CGJ;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a designação da servidora Nilza Coelho Germinari 

matrícula 24329 Distribuidora como responsávelpela Central de 

Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Brasnorte.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor Sidney Pereira matrícula 34866, Gestor 

Administrativo III como responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento conforme orientação contida no Ofício Circular n° 

322/2017-CSG-CGJ.

Art. 3° - DESIGNAR o servidor Paulo Danton Crestani matrícula 34865 

Técnico Judiciário, para auxiliar em regime de cooperação na Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Art. 4º - Estabelecer que todos os servidores lotados na Central de 

Distribuição desempenhem suas funções junto a Central de Arrecadação 

e Arquivamento.

Art. 5º - A Central de Arrecadação e Arquivamento funcionará de acordo 

com a regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da Justiça e 

observadas a normas previstas na CNGC.

Publique-se e Cumpra-se,remetendocópia desta Portaria a 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público e OAB, Procuradoria do Município.

Brasnorte-MT, 17 de julho de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 479 de 657



 Cod. Proc.: 17837 Nr: 1739-46.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Intime-se o INSS para que se manifeste acerca da petição fls.158/164, no 

prazo d 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 198-65.2011.811.0100

 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: OSMAR MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO 

SARDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Valente - OAB:8.116-B, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Carlos Palazzo - 

OAB:OAB/MT 8.157, EDMILSON CIRO GONÇALVES PRATES - 

OAB:OAB/MT 5.745, FABER VIEGAS - OAB:2105-A, JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, THYAGO RIBEIRO 

DA ROCHA - OAB:24296/O

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes Embargos de 

Terceiro, REVOGANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, 

devendo o bem ser restituído definitivamente aos embargados para o 

exercício da posse.Por conseguinte, EXTINGO este feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO os embargantes no pagamento das CUSTAS 

PROCESSUAIS a serem apuradas.CONDENO os embargantes no 

pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de SUCUMBÊNCIA à razão 

de 10% sobre o valor da causa.DETERMINO a expedição de MANDADO 

com a finalidade de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo a parte 

embargante desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, proceda o oficial 

de justiça na REINTEGRAÇÃO DE POSSE acompanhado de reforço policial 

acaso necessário. TRASLADE-SE cópia da presente decisão ao feito 

principal da Ação Possessória de código nº: 1092.INTIMEM-SE AS PARTES 

POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS VIA DJE.Após trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e as anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18337 Nr: 463-43.2006.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANZ WILHELM DEBO, JOAO CARLOS DEBO, 

CHRISTOPH DEBO, FRANCISCO GUILHERME DEBO, ANDRE DEBO, 

ESPOLIO DE FRANZ WILHELM DEBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:MT-10.200-A, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:MT 

/ 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Mendes Moragas 

- Procurador - OAB:MG/N.92.171

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Após, intime-se o advogado da autora para 

que informe no prazo de 5(cinco) dias o endereço atual do mesmo, sob 

pena de remessa dos autos para o MPMT e PCMT para verificação de 

ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17151 Nr: 1066-53.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH SOLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Determino que o contador judicial refaça os cálculos nos moldes 

arbitrados da decisão retro proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69619 Nr: 516-04.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITEM-SE os executados para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos dos arts. 528 e ss. c/c 911 e ss. do NCPC.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, já acrescido dos honorários 

advocatícios, que arbitro à razão de 20% sob o valor da dívida, 

incluindo-se aí:

- 1.860.000,00 KG de milho em grãos da safra 2017/2017, totalizando 31 

mil sacas de milho tipo padrão industrial, localizados na Fazenda 08 de 

Maio, Brasnorte/MT, CEP: 78350-000.

- Conjunto Semeadora Adubadora de Arrasto, Modelo Panther SM, Marca 

Vence Tudo, Modelo 2012, Código Finame 2486716.

- Pulverizador Agrícola Autopropelido, Marca PLA, Modelo M 3000S, 

Chassi 028B, Serie 110664913, motor 904972 BM, Ano 2011/2011.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o gerente da unidade 

SICREDI Brasnorte/MT.

Realizada a penhora INTIMEM-SE os executados para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23709 Nr: 1411-77.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Egisane Alves de Oliveira Piotrowski - 

OAB:MT/ 8307-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de sua advogada, para 

que manifeste-se em 05 (cinco) dias nos autos, acerca dos documentos 

juntados fl. 122/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69619 Nr: 516-04.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, revogo a decisão anterior.

RECEBO a petição Inicial.

CITEM-SE os executados para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias;

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, em tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução já acrescido dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 20% sob o valor da dívida, 

incluindo-se aí:

- 1.860.000,00 KG de milho em grãos da safra 2017/2017, totalizando 31 

mil sacas de milho tipo padrão industrial, localizados na Fazenda 08 de 

Maio, Brasnorte/MT, CEP: 78350-000.

- Conjunto Semeadora Adubadora de Arrasto, Modelo Panther SM, Marca 

Vence Tudo, Modelo 2012, Código Finame 2486716.

- Pulverizador Agrícola Autopropelido, Marca PLA, Modelo M 3000S, 

Chassi 028B, Serie 110664913, motor 904972 BM, Ano 2011/2011.

Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o gerente da unidade 

SICREDI Brasnorte/MT.

Realizada a penhora INTIMEM-SE os executados para apresentação de 

embargos no prazo legal.

Ladro outro, indefiro o pedido à ref. 04, uma vez que inexiste nos autos 

comprovação de que os executados estariam de má-fé, na tentativa de 

fraudar a presente execução.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17836 Nr: 1738-61.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Intime-se a parte autora ( Elizabeth Rodrigues) pessoalmente, por oficial 

de justiça, acerca do alvará judicial levantado por seu advogado – anexar 

cópia do documento- no endereço indica fl.187v. Após, sendo positiva a 

intimação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume. 

Sendo negativa, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24390 Nr: 626-81.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINHO BARTOLOMEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Após, intime-se o advogado da autora para 

que informe no prazo de 5(cinco) dias o endereço atual do mesmo, sob 

pena de remessa dos autos para o MPMT e PCMT para verificação de 

ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21462 Nr: 776-33.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicolas Francesco Calheiros 

de Lima - OAB:

 Intimem-se as partes para que requeiram o que lhes for de direito e tomem 

ciência da decisão retro juntada, no prazo de 10(dez) dias, some pena de 

extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22136 Nr: 1403-37.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ADILA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL TORRES FRANÇA - 

ESTAGIARIO - OAB:MT 9888 E, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19392 Nr: 87-23.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO SANTOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Após, intime-se o advogado da autora para 

que informe no prazo de 5(cinco) dias o endereço atual do mesmo, sob 

pena de remessa dos autos para o MPMT e PCMT para verificação de 

ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22987 Nr: 693-80.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luís Oliveira Ramos - 

Procurador - OAB:1662090

 Intime-se a fazenda pública para que manifeste acerca dos cálculos 

fls.141/142, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22988 Nr: 683-36.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAVINIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal
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 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Após, intime-se o advogado da autora para 

que informe no prazo de 5(cinco) dias o endereço atual do mesmo, sob 

pena de remessa dos autos para o MPMT e PCMT para verificação de 

ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22250 Nr: 1489-08.2008.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 Intime-se o INSS para que informe se já ocorreu a implantação do 

benefício da requerente, valor e datas no prazo de 10(dez) dias, 

determinando que o faça imediatamente conforme sentença retro 

confirmada em acordão, sob pena de multa diária de R$ 100,00(cem) reais 

em favor da requerente . Após intime-se a requerente para que atualize os 

dados dos cálculos apresentados, no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

preclusão. Apresentado os novos cálculos, vista ao INSS novamente, no 

prazo de 10(dez) para que se manifeste, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71956 Nr: 1898-32.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAILON RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Vistas ao MP para manifestação acerca do pedido à ref. 09 dos autos no 

prazo legal.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24487 Nr: 723-81.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA FERMINO DE GODOI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intimem-se as partes para que informem as provas que pretendem 

produzir em audiência, em especial rol de testemunhas, no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1331-74.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casarte Movéis e Eletrodomésticos, TITO TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ROSA HAHN-ME, B D VEST 

CONFECCÇÕES LTDA, BETEX CONFECÇÕES EIRELI EPP (BRUNERI E 

CALSAVARA LTDA- LAÇOS E TIRAS), HIPPNOSE INDUSTRIA E COM. DE 

BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA- ME ( RAIO DE SOL), MAGALHÃES 

INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME (MAGALHAES 

CONFECÇÕES), MAR NORTE CONFECÇÕES LTDA -ME, MEGADOSE 

INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, PEREIRA & VESHI 

LTDA-ME, PRADO CHAVES INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA, R 

G DA SILVA CONFECÇÕES -ME (TREZZAFIO, ROSSETI & ROSSETI 

LTDA-ME (VANIA CAMARGO), RUCALQUI & COELHO LTDA-ME, VEST 

BRASIL LTDA EPP (OFFICE -FIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Tadeu Gil Prates - 

OAB:15742- MT, Altimar Pasin de Godoy - OAB:OAB/PR 17398, Ana 

Paula Cardoso Momesso - OAB:OAB/PR 46.229, Angela de Souza 

Spagnol da Costa - OAB:31.797/PR, Carlos Eduardo Pinto - 

OAB:OAB/PR 10.534, Deise Soares - OAB:OAB/SP 132.647, Juliano 

José Ribeiro - OAB:OAB/PR 40.771, Marcio Rodrigo Frizzo - 

OAB:33.150/OAB PR, Maurício Gonçalves Pereira - OAB:OAB/PR 

34.718, MILTON TAMURA - OAB:10447/O

 INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS, DRª ANA PAULA CARDOSO MOMESSO 

E DRª ANGELA DE SOUZA SPAGNOL DA COSTA, do inteiro teor da 

decisão a seguir transcrita, para manifestação nos autos em 05 (cinco) 

dias, "Vistos etc. Intimem-se as causídicas: Dra. Ana Paula Cardoso 

Momesso e Dra. Angela de Souza Spagnol da Costa, eis que em ata de 

audiência retro foi INDEFERIDO o pedido de fls. 725/726, eis que as 

mencionadas advogadas foram devidamente intimadas, conforme certidão 

à fl. 720, para a audiência realizada nesta data de 03/05/18 e até tal data, 

não juntaram ao feito eventual substabelecimento ou revogação da 

procuração, que lhes foram outrora outorgadas, que pudessem 

comprovar a destituição daquelas da defesa da parte que elas 

representam perante este Juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido da parte 

autora de fls. 722/724, bem como para adequada análise do pedido 

formulado pela advogada da parte autora na aludida audiência e, em 

seguida, prolação da sentença, eis que pela parte autora as alegações 

finais foram apresentadas em audiência na forma remissiva. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste 

despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 1319-26.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE ! - OAB:174974/SP, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/0

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, Dr. Rafael Gil Silva, 

OAB 20303/0 MT, para no prazo legal apresentar alegações finais em 

favor do réu Renato do Nascimento Alves.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-19.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (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 
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000003-19.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MAURICIO 

MARQUES DE PAULA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Processo: 

1000003-19.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MAURICIO MARQUES DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 
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antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que teve o 

fornecimento de energia suspenso em sua residência, por débito do antigo 

titular do endereço. Mesmo tendo pago a fatura, a promovida ainda 

demorou cerca de cinco dias para restabelecer a energia. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

demanda procede em parte. No presente 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 à 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 competir 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 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. 

Analisando a fatura com vencimento em 17/02/2017, verifico que se 

encontra em nome de Bernardo de Araujo Filho, pessoa diversa do 

promovente. Como foi paga somente em 31/03/2017, vê-se portanto que 

havia débito em aberto na unidade consumidora 6/19500-8, de 

responsabilidade do titular anterior. Em que pese a alegação da promovida 

de que o promovente não evitou o corte porque teria pedido a alteração da 

titularidade da unidade consumidora em sua residência juntamente com a 

religação, observo que ele já constava como titular ao menos desde 

15/03/2017, conforme consta no histórico de consumo anexado pela 

própria requerida. Foi nessa data em que houve a leitura de consumo, com 

o nome do promovente já como responsável pela UC interrompida. 

Portanto, o pedido de alteração já tinha sido feito anteriormente, o que 

corrobora com o argumento do promovente de que havia se mudado para 

aquele endereço cerca de 40 dias antes da suspensão, em 31/03/2017. 

Dessa forma, se houve transferência da titularidade da UC, e como o 

débito que gerou o corte de energia era de responsabilidade do antigo 

morador da residência, conforme fatura anexada com a inicial, não era 

responsabilidade do promovente pagá-lo, e muito menos ter sua energia 

suspensa por conta de dívida de terceiro. Trata-se de obrigação propter 

personam. Nesse sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS 

DE LUZ INADIMPLIDAS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA 

DÍVIDA ANTERIOR. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. As faturas de 

energia elétrica devem ser quitadas pelo consumidor que efetivamente 

morou no imóvel e utilizou do serviço, quando foi constituído o débito. Não 

há responsabilidade do novo proprietário, porquanto se trata de obrigação 

propter personam. O contexto probatório comprova que a autora não era 

titular da unidade consumidora, portanto, não poderá responder por ela. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003757853 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, 

Data de Julgamento: 17/09/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2012) CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE PROPRIETÁRIO 

ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. - Possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do usuário do 

serviço, desde que haja notificação prévia. - A responsabilidade pelo 

pagamento do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e 

não propter rem. - Impossibilidade de interrupção do fornecimento de 

energia à impetrante se restar configurada ter a dívida sido contraída por 

terceiro - antigo proprietário do imóvel. - Remessa oficial improvida. (TRF-5 

- REOMS: 92399 PB 2005.82.02.000856-5, Relator: Desembargador 

Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 21/11/2006, Quarta Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/12/2006 - Página: 

569 - Nº: 239 - Ano: 2006) Assim, ao interromper indevidamente o 

fornecimento de energia, a promovida incorreu em falha na prestação do 

serviço, cujos danos causados ao consumidor prejudicado devem ser 

indenizados. Ademais, sendo legítima ou não a suspensão em face do 

promovente, convém considerar que o prazo para religação da energia é 

de até 24 horas após a comunicação da quitação do débito que gerou a 

interrupção, conforme art. 176 e parágrafos da Res. 414/2010/ANEEL, 

prazo esse excessivamente ultrapassado pela promovida para tanto, já 

que o restabelecimento ocorreu somente cinco dias depois do pedido, em 

04/04/2017. Portanto, a promovida incorreu em duas falhas em face da 

parte autora. Por consequência, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

efetivando a religação de forma célere e eficaz, sem que a demanda 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, pois a falta de energia por dias a fio, sem que 

sequer fosse o responsável pelo débito que gerou a suspensão, são 

fatos que por si só fazem derivar o dano extrapatrimonial. Inegável o que a 

energia elétrica possibilitou para o dia-a-dia da sociedade, tratando-se 

hoje, de um serviço plenamente essencial à população. Assim, dada essa 

essencialidade, não é difícil vislumbrar os transtornos causados pela sua 

abrupta e indevida interrupção, e com duração de tempo excessiva, fora 

de qualquer razoabilidade. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, 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, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. 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. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte 

autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com 

incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se 

de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000003-19.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MAURICIO 

MARQUES DE PAULA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Processo: 

1000003-19.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MAURICIO MARQUES DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que teve o 

fornecimento de energia suspenso em sua residência, por débito do antigo 

titular do endereço. Mesmo tendo pago a fatura, a promovida ainda 

demorou cerca de cinco dias para restabelecer a energia. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

demanda procede em parte. No presente 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 à 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 competir 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 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. 

Analisando a fatura com vencimento em 17/02/2017, verifico que se 

encontra em nome de Bernardo de Araujo Filho, pessoa diversa do 

promovente. Como foi paga somente em 31/03/2017, vê-se portanto que 

havia débito em aberto na unidade consumidora 6/19500-8, de 

responsabilidade do titular anterior. Em que pese a alegação da promovida 

de que o promovente não evitou o corte porque teria pedido a alteração da 

titularidade da unidade consumidora em sua residência juntamente com a 

religação, observo que ele já constava como titular ao menos desde 

15/03/2017, conforme consta no histórico de consumo anexado pela 

própria requerida. Foi nessa data em que houve a leitura de consumo, com 

o nome do promovente já como responsável pela UC interrompida. 

Portanto, o pedido de alteração já tinha sido feito anteriormente, o que 

corrobora com o argumento do promovente de que havia se mudado para 

aquele endereço cerca de 40 dias antes da suspensão, em 31/03/2017. 

Dessa forma, se houve transferência da titularidade da UC, e como o 

débito que gerou o corte de energia era de responsabilidade do antigo 

morador da residência, conforme fatura anexada com a inicial, não era 

responsabilidade do promovente pagá-lo, e muito menos ter sua energia 

suspensa por conta de dívida de terceiro. Trata-se de obrigação propter 

personam. Nesse sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS 

DE LUZ INADIMPLIDAS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA 

DÍVIDA ANTERIOR. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. As faturas de 

energia elétrica devem ser quitadas pelo consumidor que efetivamente 

morou no imóvel e utilizou do serviço, quando foi constituído o débito. Não 

há responsabilidade do novo proprietário, porquanto se trata de obrigação 

propter personam. O contexto probatório comprova que a autora não era 

titular da unidade consumidora, portanto, não poderá responder por ela. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003757853 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, 

Data de Julgamento: 17/09/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2012) CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE PROPRIETÁRIO 

ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. - Possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do usuário do 

serviço, desde que haja notificação prévia. - A responsabilidade pelo 

pagamento do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e 

não propter rem. - Impossibilidade de interrupção do fornecimento de 

energia à impetrante se restar configurada ter a dívida sido contraída por 

terceiro - antigo proprietário do imóvel. - Remessa oficial improvida. (TRF-5 

- REOMS: 92399 PB 2005.82.02.000856-5, Relator: Desembargador 

Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 21/11/2006, Quarta Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/12/2006 - Página: 

569 - Nº: 239 - Ano: 2006) Assim, ao interromper indevidamente o 

fornecimento de energia, a promovida incorreu em falha na prestação do 

serviço, cujos danos causados ao consumidor prejudicado devem ser 

indenizados. Ademais, sendo legítima ou não a suspensão em face do 

promovente, convém considerar que o prazo para religação da energia é 

de até 24 horas após a comunicação da quitação do débito que gerou a 

interrupção, conforme art. 176 e parágrafos da Res. 414/2010/ANEEL, 

prazo esse excessivamente ultrapassado pela promovida para tanto, já 

que o restabelecimento ocorreu somente cinco dias depois do pedido, em 

04/04/2017. Portanto, a promovida incorreu em duas falhas em face da 

parte autora. Por consequência, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

efetivando a religação de forma célere e eficaz, sem que a demanda 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, pois a falta de energia por dias a fio, sem que 

sequer fosse o responsável pelo débito que gerou a suspensão, são 

fatos que por si só fazem derivar o dano extrapatrimonial. Inegável o que a 

energia elétrica possibilitou para o dia-a-dia da sociedade, tratando-se 

hoje, de um serviço plenamente essencial à população. Assim, dada essa 

essencialidade, não é difícil vislumbrar os transtornos causados pela sua 

abrupta e indevida interrupção, e com duração de tempo excessiva, fora 

de qualquer razoabilidade. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, 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, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. 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. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte 

autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com 

incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se 

de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-63.2018.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000013-63.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: COMPRE 

MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: MARLENE LIMA FERREIRA Intimo 

o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 

10 dias a cerca da decisão ID 13156983.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40396 Nr: 1657-62.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLEBER PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA APARECIDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Processo: 1657-62.2017.811.0110 Código: 40396

Vistos.

Decisão->Determinação.

Certifique-se o transito em julgado da sentença prolatada às fls. 14/15.

Logo após, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32140 Nr: 1883-09.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA BARROS DE SOUSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1883-09.2013.811.0110 Código: 32140

Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42576 Nr: 942-83.2018.811.0110

 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: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVRDO, EVRS, EVRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIVONE ALMEIDA LEITE - 

OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido liminar.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a 

nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e considerando 

ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 11 de SETEMBRO de 2017, às 14h300min (MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DA REQUERIDAA requerida deverá ser citado acerca 

do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23897 Nr: 18-87.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 129, REITERE o ofício de fls. 117.

Com a juntada, intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1340 Nr: 616-46.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA, FERNANDO CARLOS DA COSTA, ORLANDO 

MANOEL LOPES, MARIA DO CARMO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 Processo: 616-46.2006.811.0110 Código: 1340

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar cálculo 

atualizado da dívida.

Em seguida, volte-me para análise do pedido de penhora via BacenJud.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23888 Nr: 26-64.2009.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA BATISTA GUIMARÃES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão-Determinação

Intime-se a exequente para regularizar a representação processual nos 

autos, constituindo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por falta de pressuposto processual.

Após, intime-se o causídico para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 432-90.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA REJANE CAYRES 

TEIXEIRA - OAB:3.414-A TO, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927-MT

 Processo: 432-90.2006.811.0110 Código: 10650

Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de OSVALDO TEODORO DA SILVA, pela 

pratica em tese, do crime capitulado no art. 121, §2°, inciso I (motivo fútil) 

c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Conforme comprovado nos autos o denunciado reside no estado de 

Tocantins, e em razão ao elevado custo com viagem, não será possível 

comparecer na solenidade designada para o dia 23/07/2018.

Verifica ainda que o seu defensor Dr. Wande Alves Diniz, nesta data 

estará em viagem, ficando impossibilitado de comparecer a audiência 

designada.

 No entanto, informa que não tem perguntas a serem feitas para a vítima 

Valtenis Cardoso de Souza.

Por fim, o causídico requereu sua dispensa e do denunciado da 

solenidade que será realizada no dia 23/07/2018 à fl. 569.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em relação à dispensa do acusado, desde já, DEFIRO o requerimento, 

diante das dificuldades narradas para seu descolamento, mormente 

porque o seu interrogatório fora deprecado à Comarca onde se encontra.

Já em relação à dispensa da presença do advogado, tratando-se de 

processo penal e, por conseguinte, da natureza de privação de liberdade 

que pode ensejar eventual sanção, entendo imprescindível a presença da 

defesa técnica, portanto INDEFIRO o pedido.

 Posto isso, em caso de não comparecimento do causídico, será nomeado 

defensor dativo para acompanhar o ato, devendo o acusado arcar com os 

honorários, à luz do art. 263, parágrafo único, do CPP.

 Intime-se.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31362 Nr: 1127-97.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1127-97.2013.811.0110 Código: 31362

Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 1176-41.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON BENTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1176-41.2013.811.0110 Código: 31411

Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 1971-47.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE SILVERIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1971-47.2013.811.0110 Código: 32229
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Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31368 Nr: 1133-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1133-07.2013.811.0110 Código: 31368

Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a inércia noticiada à folha 178; INTIME-SE o senhor EGIDIO 

FERREIRA DOS SANTOS, pessoalmente, para se manifesta acerca do 

retorno dos autos do Tribunal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Diante da certidão de folha 139, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para conhecimento e medidas que entender cabíveis.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2612 Nr: 671-94.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA-ME, URIAS MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIZON CORREIA PERES - 

OAB:2641/GO

 Processo: 671-94.2006.811.0110 Código: 2612

Vistos.

Decisão->Suspensão do Processo

Diante do pedido do exequente (fl.209), determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano.

Expirado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos feitos, 

nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

 Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis-MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21736 Nr: 787-66.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDIS JOSE DA SILVA, SEBASTIÃO ANTONIO 

DA COSTA, ORLANDO MANOEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Processo: 787-66.2007.811.0110 Código: 21736

Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de pedido de liberação de valores formulado por Eudis José da 

Silva (fls. 230/230,verso), bem como pedido de Cumprimento de Sentença 

promovido por ANDRÉ LUIZ BOMFIM e Zélia Martini Nogueira em face de 

BANCO BRADESCO S.A (fls. 231/234).

Compulsando os autos, constato que os patronos do requerente Eudis 

José da Silva não juntaram aos autos o instrumento de procuração, o que 

remete à falta de pressuposto processual.

Portanto, intime-se o requerente Eudis José da Silva para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de procuração outorgado 

aos seus advogados.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35896 Nr: 110-21.2016.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RENATO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 Processo: 110-21.2016.811.0110 Código: 35896

Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação do executado e 

realização de penhora, avaliação e registro de bens suficientes ao 

adimplemento da obrigação.

À fl. 25 foi juntada petição informando a realização de acordo entre as 

partes.

Assim, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Caso seja confirmado o acordo entabulado pelas partes ou se 

expirado o prazo sem manifestação, sem nova conclusão, devolva-se a 

missava ao Juízo Deprecante com as homenagens de estilo.

Caso haja manifestação contrária do autor, voltem-me os autos para 

deliberar.

 Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31332 Nr: 1097-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA CRISTINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 
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OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1097-62.2013.811.0110 Código: 31332

Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.

Intimem-se. Cumpra-se.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23665 Nr: 1221-21.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. K. BERNARDES, GEORGE KALLEY 

BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Processo: 1221-21.2008.811.0110 Código: 23665

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

sobre a petição de folha 87/87,verso.

A seguir, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no mesmo prazo; sob pena de suspensão dos feitos.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 501-25.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONILDO FIORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARY CARVALHO BORGES 

- OAB:2.078

 Processo: 501-25.2006.811.0110 Código: 7808

Vistos.

Decisão-Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Celson J. G. Faleiro 

em face de Deonildo Fiorentin.

Intimado para apresentar CPF válido do executado, o exequente limitou-se 

a apresentar novamente o mesmo CPF, qual seja, 132.146.079-49.

Ocorre que este Juízo expressamente informou que aludido número 

consta como inválido, juntando inclusive a informação extraída do sistema 

BacenJud (fl.187).

Desta feita, INDEFIRO o pedido do exequente à fl. 189.

Posto isso, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25031 Nr: 54-95.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. K. BERNARDES, GEORGE KALLEY 

BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Processo: 54-95.2010.811.0110 Código: 25031

Vistos.

Decisão->Suspensão ou Sobrestamento

Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 80), determino a 

suspensão do feito.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos; nos 

termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

INTIME-SE o exequente da presente decisão.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 760-97.2018.811.0110

 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: SPDSA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA EMANUELE BATISTA 

CORREIA - OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Primeiramente, DEIXO de receber a emenda à inicial (fls. 19/22), 

por inadequação da via eleita, visto que o cumprimento definitivo de 

sentença deve seguir o disposto no art. 531, §2°, do CPC, 

processando-se nos mesmos autos em que proferida a sentença.Art. 531. 

O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.(...)§ 2° O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença.Ademais, em relação à exordial (fl.04/09), 

constata-se que apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de 

mérito, conforme art. 321 do CPC.Em razão disso, determino:1.Emende, a 

parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 do CPC, em 15 

(quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;2.Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado:3.3.1.1. Juntar aos autos 

a cópia da certidão de nascimento de Sâmerah Priscila da Silva 

Alves.Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca do 

pedido da tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 17 

de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31338 Nr: 1103-69.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1103-69.2013.811.0110 Código: 31338

Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1069-94.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZINEIDE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1069-94.2013.811.0110 Código: 31304

Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.

Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42453 Nr: 873-51.2018.811.0110

 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: APDNF, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo de divórcio 

consensual, consecutivamente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o para o fim de:a)Decretar o divórcio 

do casal, declarando findos os deveres do casamento; a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: MARISA CRISTINA DA SILVA;b)Fixar a 

guarda compartilhada dos menores GABRIEL SILVA NOVAIS e RAFAEL 

SILVA NOVAIS em favor dos requerentes; Custas suspensas, nos termos 

do art. 98, §3°, do CPC.Tendo em vista a nomeação de fls. 06, fixo os 

honorários advocatícios em favor de Willian Gonçalves Lino de Oliveira, 

OAB 20.511/MT, em 05 (cinco) URH’s/Unidade Referencial de Honorários, 

nos termos da Tabela XI, item ‘15’, ’15.1’, da OAB. O escrivão deverá 

lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado 

com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 

1.2.4.Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para fins de 

averbação, após, arquivem-se. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 09 de julho de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n. 210/2018-CSC-CGJ, o qual 

informa que não será necessário a realização de correição nas serventias 

extrajudiciais da sede da comarca, tendo em vista já terem sido feitas 

correições coordenadas por magistrados e equipe de servidores da 

Corregedoria neste exercício.

RESOLVE:

I – Alterar o item I da Portaria nº 21/2018/DF, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:

"I - Fixar o início da Correição nas serventias extrajudiciais desta Comarca, 

para o período de 18/07/2018 a 10/08/2018, a partir das 08:00 horas, 

conforme segue, sem prejuízo do normal funcionamento da Diretoria.

Delegacia de Polícia de Cláudia – 07/08/2018 – 08h30m;

Delegacia de Polícia de União do Sul – 10/08/2018 – 08h00m;

Cartório Vila Tabelionato de Notas – 10/08/2018 – 10h00m.

II - Nomear a servidora Ana Ligia Pombo Santana, matrícula 25925 e 

Fernanda Covatti Marques, matrícula 28804, para secretariar os trabalhos.

III - Determinar aos responsáveis que providenciem para que todos os 

livros e materiais utilizados no desenvolvimento do expediente estejam à 

disposição da magistrada no inicio dos trabalhos de correição.

IV - Encaminhe-se cópia da presente ao Egrégio Conselho da Magistratura, 

à Corregedoria Geral da Justiça e ao Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

V - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

VI - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, notificando-se o insigne 

Representante do Ministério Público e o Presidente da Subseção da OAB 

de Sinop/MT.

Cláudia, 17 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80456 Nr: 789-87.2012.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

apresentar procuração com poderes específicos para recebimento de 

Alvará de Levantamento de pagamento de RPV em nome da requerente ou 

informar dados bancários da parte, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52427 Nr: 408-50.2010.811.0101

 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: TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIAS DAS COLINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO AUGUSTO 

MACCAGNAN ROSSI - OAB:121994, ISABEL CRISTINA DINIZ BORGES 

COELHO MONTANARI - OAB:SP/102.623, SEBASTIÃO JOSÉ 

ROMAGNOLO - OAB:SP/70.711, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Assim, ACOLHO os embargos e altero a decisão nos seguintes termos: 

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no montante de 

R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com juros legais de mora de 1% 

ao mês e correção monetária, ambos, a contar da data do evento danoso 

(súmulas 43 e 54, STJ), pelo índice INPC/IBGE."3. (...) .4. Com relação à 

petição de fl. 416/417, analisando o feito denota-se que realmente não 
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houve publicação da sentença em nome do causídico Dr. Cristiano 

Augusto Maccagnan Rossi. Todavia, considerando que os embargos de 

declaração interrompem o prazo para eventual recurso, não se verifica 

qualquer prejuízo à parte Requerida, que poderá manejar eventual recurso 

contra a sentença caso queira. Ainda, importante consignar que os 

advogados constantes na procuração de fl. 283 (protocolo 15.05.2013) 

acompanharam as audiências realizadas nos Juízos Deprecados, bem 

como houve substabelecimento em favor da Dra. Isabel Cristina Diniz 

Borges Coelho Montanari, com reserva de poderes, sendo que tal 

causídica também já estava com seu nome cadastrado no sistema Apolo e 

recebia as intimações. Diante disso, não vislumbro qualquer prejuízo à 

parte Requerida.5. Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89277 Nr: 306-18.2016.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Autos n. 306-18.2016 (Id. 89277)Ação civil pública ambientalRequerente: 

MINISTÉRIO PÚBLICORequerido: MARCOS LEVI BERVIGVistos.(...) Assim, 

não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.Intimem-se.No mais, 

cumpra-se a sentença prolatada.Diligências necessárias.Cláudia, 16 de 

julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 562-58.2016.811.0101

 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: CRISTIANE DOS REIS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Autora, em 

face da decisão constante na Referência 32, argumentando que houve 

omissão, eis que possui poderes para levantar alvará judicial em seu 

nome.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, entendo que 

não merecem acolhimento, eis que não há omissão a ser esclarecida, 

posto que este Juízo entendeu em ser expedido alvará de levantamento do 

valor depositado em Juízo em nome da parte Autora ou de seu advogado 

caso tenha poderes para tanto. Entendeu este Juízo, como em feitos 

semelhantes, sobre a necessidade de ter tais poderes expressos na 

procuração ad judicia e não apenas a expressão "receber e dar quitação".

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81170 Nr: 317-52.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, em 

razão da falta de comprovação de pagamentopela parte executada, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista á parte exequente para 

manifestar-se requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98503 Nr: 1000491-28.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OAB/MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos na Referência 

09, se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à decisão 

vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a abertura 

de vista à parte contrária para sobre eles se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96417 Nr: 1465-59.2017.811.0101

 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: ÁGUAS DE CLÁUDIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a tempestividade dos embargos monitórios, RECEBO-OS 

para discussão e suspendo a eficácia do mandado inicial, nos termos do 

artigo 702, § 4º do Código de Processo Civil.

2. Intime-se o Embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 687-55.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CANOZO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT - 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO de acordo firmado entre as 

partes, no tocante ao inadimplemento de cédula de crédito bancário.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b”, do CPC/2015.

 Levante-se eventual penhora/caução existente nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, observando-se 

que as primeiras encontram-se recolhidas.

P.R. Intime-se apenas a parte autora.

Arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98593 Nr: 2598-39.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E L KAEFER TRANSPORTE ME, ELVENI 

LAUERMANN KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI em desfavor 

de E.L.KAEFFER TRANSPORTE ME, em que visa o pagamento de títulos de 

crédito inadimplidos.

 Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte Executada.

Durante o transcurso processual, as partes anexaram aos autos acordo 

firmado entre elas, requerendo a sua homologação e suspensão do feito 

até cumprimento do acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(Referência 20), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Referência 20 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que 

findar-se-á em 02.06.2020.

 3. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo 

Código de Processo Civil.

 4. Aguarde-se em arquivo provisório.

 5. Intime-se apenas a parte Autora.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101685 Nr: 3911-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANDRA 

HOFFMANN NUERBERG, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, DALTON 

ROBERTO CAGNINI, MARILENE PAIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT 10823, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:MT 23412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:MT 19139, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9.845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:MT 15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965

 Vistos.

1. Considerando que o escopo da jurisdição é a conciliação entre as 

partes, já tendo sido designada audiência de conciliação para data 

próxima, analisarei os pedidos da parte Autora em audiência.

2. Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 225-69.2016.811.0101

 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: ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação constante na Referência 48, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100900 Nr: 356-73.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DE SA QUERINO DUTRA, ABILIO 

DUTRA, GERALDA DE SÁ QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI CELEIRO em 

desfavor de ABILIO DUTRA e outros, em que visa o pagamento de títulos 

de crédito inadimplidos.

 Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte Executada.

Durante o transcurso processual, as partes anexaram aos autos acordo 

firmado entre elas, requerendo a sua homologação e suspensão do feito 

até cumprimento do acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(Referência 15), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 491 de 657



 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Referência 15.

3. Considerando o decurso do prazo para o adimplemento do acordo, 

intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código de Processo 

Civil.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82781 Nr: 144-91.2014.811.0101

 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: APOLO S/A INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇO E 

REPARTIÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ DE REZENDE, GERALDINA 

PEREIRA REZENDE, LUIZ ANTONIO GIROLDO, RICARDO BEZERRA DA 

SILVA, EMILIA PERES GIROLDO, NEOLABOR ADMINISTRAÇÃO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO BEZERRA DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 10.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO HENRIQUE - 

OAB:38.249 OAB/SP, EDMARIN FERRARIO DE LIMA CHAVES - 

OAB:OAB/SP216.721-E, EMILIA PERES GIROLDO - OAB:2618, LILIAN 

REGINA IOTI HENRIQUE GASPAR - OAB:247.752 OAB/SP, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279, MÁRCIO ALEXANDRE IOTI HENRIQUE - 

OAB:172.932 OAB/SP, VALÉRIA MARTINS SILVA - OAB:327.300 

OAB/SP

 Vistos.

1. Considerando os recursos apresentados (fls. 1066/1067, 1068/1073 e 

1074/182), INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99273 Nr: 2946-57.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:MT 5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente promovida por CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS em 

desfavor de AUTO POSTO NOVA FRONTEIRA LTDA EPP, em que visa o 

pagamento de títulos de crédito inadimplidos.

 Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte Executada.

Durante o transcurso processual, as partes anexaram aos autos acordo 

firmado entre elas, requerendo a sua homologação e suspensão do feito 

até cumprimento do acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(Referência 13), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Referência 13 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que 

findar-se-á em 10.05.2021.

 3. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo 

Código de Processo Civil.

 4. Aguarde-se em arquivo provisório.

 5. Intime-se apenas a parte Autora.

6. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 601-89.2015.811.0101

 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: ELIANE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - COPAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016/A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98814 Nr: 2709-23.2017.811.0101

 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): Cícero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Vistos.

1. Ante a certidão constante na Referência 10, nomeio como curador 

especial para o Requerido citado por edital o Dr. João Guilherme Scheffler, 

sob a fé de seu grau, para apresentar contestação ainda que por negativa 

geral, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Se for alegada alguma preliminar, fato novo ou juntada de documentos 

que tenham relação com a causa, abra-se vista ao parquet para 

manifestação.

3. Após, conclusos para decisão saneadora ou julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96327 Nr: 1439-61.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB-MT 7.865

 Vistos.

1. O acusado apresentou embargos de declaração constante na 

Referência 90, aduzindo que a sentença foi omissa, em razão de não ter 

considerado as contradições verificadas no depoimento da vítima.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Conheço dos embargos, pois interpostos dentro do prazo legal de 02 

(dois) dias.

Para que os embargos declaratórios sejam utilizados, deve-se apontar na 

sentença recorrida vícios de obscuridade, ambigüidade, contradição ou 

omissão, conforme previsão do artigo 382 do Código de Processo Penal.

Não há qualquer omissão a ser sanada.

A sentença foi fundamentada na convicção que esta magistrada teve 

sobre as provas produzidas nos autos.

As decisões judiciais precisam ser fundamentadas, segundo texto 

constitucional, mas torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma 

das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o 

sentenciante adotou posicionamento diverso. Neste sentido, RHC 

12842/PR, STJ.

Eventual irresignação deverá ser argüida por meio de recurso próprio, que 

combata o mérito da decisão, ou seja, as razões de decidir da magistrada 

sentenciante.

 Assim, CONHEÇO os embargos de declaração, posto que tempestivos, e 

no mérito, os REJEITO, diante da ausência de omissão.

P.R.I.

No mais, cumpra-se a sentença proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101270 Nr: 547-21.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSP, WPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO de acordo firmado entre as 

partes, no tocante aos alimentos devidos.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b”, do CPC/2015.

 Levante-se eventual penhora/caução existente nos autos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita às partes.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, devendo ser 

observado que são beneficiários da Justiça Gratuita.

Em razão de sua atuação como defensor do Requerido, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no 

valor mínimo de 01 URH, qual seja, o valor de R$ 896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) da Tabela de Honorários 

da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. MAICON SEGANFREDO. Expeça-se 

certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.

P.R. Desnecessária intimação das partes.

Arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 183-49.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO de acordo firmado entre as 

partes, no tocante à guarda dos filhos.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b”, do CPC/2015.

 Levante-se eventual penhora/caução existente nos autos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita às partes.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, devendo ser 

observado que são beneficiários da Justiça Gratuita.

Em razão de sua atuação como defensor da Requerida, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no 

valor mínimo de 01 URH, qual seja, o valor de R$ 896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) da Tabela de Honorários 

da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. JACKSON SOKOLOVISKI. 

Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.

P.R. Desnecessária intimação das partes.

Arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101721 Nr: 777-63.2018.811.0101

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANGELA 

HOFFMANN, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, MARILENE PAIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF COMERCIAL AGRÍCOLA, BELMIRO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.845

 Autos n. 777-63.2018 (Id. 101721)

Consignação em pagamento

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Requerida, 

alegando que a sentença proferida é omissa, eis que a distribuição do 

feito foi cancelada, mas houve apresentação de contestação, formando 

assim a relação processual, devendo ser a parte Autora/Embargada 

condenada em arcar com os honorários advocatícios.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, entendo que 

não merecem acolhimento, eis que não há omissão a ser esclarecida, 

posto que este Juízo entendeu cancelar a distribuição em razão do não 

recolhimento das custas processuais no tempo devido. Não houve nem 

recebimento da petição inicial, com a determinação para citação do 
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Requerido, ora embargante.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 1085-17.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEGOR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, 

JOÃO MOREIRA DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEGOR IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA, CNPJ: 04385323000100, Inscrição Estadual: 13.201.462-9 e 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO MOREIRA DE SOUZA 

FILHO, Cpf: 25126571249, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA EXECUTADA por todo conteúdo da petição, cuja 

cópia vai anexa e faz parte integrante desta carta, e do despacho ao final 

transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, proceda 

o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desse d. juízo aos demais atos 

executórios: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) e AVALIE(M) 

tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida e acessórios se, 

decorridos os cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou 

garantia da execução, devendo constar do auto também a AVALIAÇÃO 

dos bens penhorados. b) INTIME da penhora a parte devedora bem como 

o(s) seu(s) cônjuge(s), se casado for, e o(s) bem(ns) for(em) imóvel(eis). 

c) CIENTIFIQUE a parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. d) PROVIDENCIE O REGISTRO 

da penhora ou do arresto no Cartório do Registro Público desta Comarca, 

se o bem for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição/órgão 

competente para emissão de certificado de registro, se for veículo ou 

outro bem sujeito a registro, valendo, para qualquer caso, este como 

mandado de registro, a quem os destinatários deverão dar cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 7,IV da 

LEF). e) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do arresto na Junta 

Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade Comercial, se forem 

ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito 

ou direito proprietário nominativo.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Excução Fiscal proposta pelo 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA, em desfavor de MADEGOR IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA e JOÃO MOREIRA DE SOUZA FILHO, denunciados por 

serem credores da dívida no valor de R$ 23.867,77 (vinte e oito mil 

oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente 

ao Auto de Infração n° 236386-D.

Despacho/Decisão: Autos n. 2009/75 (Id. 51705)Execução 

FiscalExequente: IBAMAExecutado: MAGEDOR IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA. Vistos.1. Por força do artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, defiro o 

pedido de reunião dos autos, conforme requerido pela exequente (fls. 

36).2. Após a reunião dos autos solicitados, INTIME-SE a Fazenda Pública 

para proceder à unificação do débito, se possível.3. Eventual informação 

acerca do pagamento de diligências deverá também ser repassada à 

Fazenda Pública pela Secretaria da Vara.4. INDEFIRO o pedido de 

aplicação do artigo 854 do Código de Processo Civil, eis que ainda não se 

efetivou a citação válida, que constitui pressuposto de validade do 

processo, não podendo assim haver constrição judicial antes da parte 

Executada tomar ciência do processo, exceto as ressalvas legais.Com 

efeito, o artigo 854 do Código de Processo Civil não constitui uma dessas 

ressalvas, eis que a omissão da prévia ciência do executado diz respeito 

ao ato judicial que ordenar a penhora e não à citação do devedor. Isso 

porque objetiva-se evitar que a medida de constrição seja infrutífera em 

razão da prévia intimação do devedor, e não privá-lo do conhecimento da 

existência da execução.5. Citem-se os executados por edital.6. Após, 

voltem conclusos. 7. Diligências necessárias.Cláudia, 25 de abril de 

2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 03 de julho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81884 Nr: 1065-84.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Gontijo - 

OAB:MG160.753, Ricardo Silva Eleutério - OAB:MG110515

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Intimação à Comarca de Bom Despacho/MG, via malote 

digital.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81622 Nr: 786-98.2013.811.0101

 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): CRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ROBERTO ALVES, Cpf: 

36972398991, Filiação: Celina Martins da Silva e Benedito Alves da Silva, 

data de nascimento: 31/05/1960, brasileiro(a), natural de Ecoporanga-RS, 

produtor de eventos. 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 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Apuração de Infração Administrativa 
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às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

CARLOS ROBERTO ALVES, denunciado no artigo 249, da Lei n° 8.069/90.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias.2. Para defesa do requerido, nomeio o Defensor Público atuante na 

Comarca. Decorrido o prazo do edital, intime-se-o para apresentar 

contestação, no prazo legal.3. Apresentada defesa, venham conclusos 

para os fins do artigo 197 do ECA.4. 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 17 de julho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 445-77.2010.811.0101

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o determinado no despacho de 

fls. 98, item 2 "Intime-se a parte autora para apresentar concordância ou 

não acerca da petição de fls. 93", sob pena de extinção do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53838 Nr: 421-15.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada as Cartas Precatórias 

com a finalidade de inquirição das testemunhas: Jackson, Ricardo, 

Douglas e Matilde às Comarcas de Cáceres, Cuiabá, Poconé e Guarantã 

do Norte/MT, respectivamente, devendo o advogado do denunciado 

acompanhar as missivas no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51438 Nr: 812-38.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOTEC INFORMÁTICA LTDA, FERNANDO 

FABRÍCIO BARBOZA, RODRIGO DE SOUZA PREVIDENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80160 Nr: 470-22.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. C. P. MADEIRAS LTDA - ME, ANDRÉ TITTON, 

MAURÍCIO TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 106-74.2017.811.0101

 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): VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES, 

ALYSON DEMORVAN MENEGHELLI GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94595 Nr: 583-97.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ACLETO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FRANCISCO DIEDRICH FELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA CARVALHO DA 

GRAÇA - OAB:24004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92485 Nr: 2016-73.2016.811.0101

 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): ANGELA MARIA SOARES DE ALMEIDA, JÚLIO 

CÉSAR SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90201 Nr: 720-16.2016.811.0101

 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): INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA, 

Édimo Perondi, OBERDAN ASSIS PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 495 de 657



OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100894 Nr: 351-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁTIA FUKAGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100899 Nr: 355-88.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PRADO DE MATTOS - ME, 

JOSÉ CARLOS PRADO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 1069-19.2016.811.0101

 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): JOAO LENO MIRANDA DE OLIVEIRA, 

TEREZINHA MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92001 Nr: 1723-06.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, FRANCIELI 

VILLELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:MS 19.171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:MS 18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53838 Nr: 421-15.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Guarantã do Norte/MT, via 

malote digital .

Juizado Especial e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000069-93.2018.8.11.0101 Promovente: 

CLAUDIA ARMAZENS GERAIS LTDA Promovido: LTD SOLUCOES EM 

INFORMATICA LTDA - ME Vistos. 1. Recebo a inicial. 2. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, em que 

requer, antecipadamente, que a promovida exclua seu nome das listas do 

SERASA e SPC, ou de qualquer órgão de proteção ao crédito, referente 

ao débito total de R$ 950,00. Para tanto, alega que é uma empresa que 

atua no ramo de armazéns gerais e necessita de bom nome para 

negociações financeiras. Aduz que os sócios da empresa foram 

surpreendidos ao consultarem os bancos de dados do SERASA com uma 

inclusão de pendência financeira no valor de R$ 950,00, incluído pela 

empresa promovida, a qual alega não ter firmado qualquer contrato. Disse 

que tentou solucionar o problema de forma amigável, porém a promovida 

se negou a informar ou enviar o suposto contrato firmado entre as partes 

que gerou o débito negativado. Diante disso, ingressou com a presente 

ação, a fim de que o débito seja declarado inexistente e a requerida seja 

condenada por danos morais. Juntou documentos à inicial. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de 

Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da 
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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). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. A parte autora comprovou que seu nome foi negativado 

pela empresa promovida, com relação a parcelas no valor de R$ 950,00, 

incluída em 04/2014, demonstrando, a princípio, a verossimilhança em 

suas alegações. Não se poderia exigir que, ao menos neste primeiro 

momento, a parte autora fizesse prova de fato negativo, qual seja, a de 

provar a inexistência do débito cobrado e a negativação indevida, uma vez 

que alega que jamais contratou com a promovida Ademais, não se 

vislumbram maiores prejuízos a empresa requerida, com a determinação 

de excluir ou suspender a negativação em nome da parte autora do rol de 

inadimplentes. Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, 

permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos 

trazidos pelo autor possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável é 

evidente com a inclusão do nome da parte nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito, que pode trazer consequências danosas e 

irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito no 

mercado e a sua imagem. Por derradeiro, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da 

demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a inclusão 

poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à 

empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, para o fim de 

determinar que o nome do Promovente seja retirado da Serasa referente 

ao débito no valor de R$ 950,00, oriundo do contrato nº 101093, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Para tanto, determino que a Secretaria 

utilize a ferramenta SERASAJUD a fim de dar cumprimento a esta ordem e 

comprovação nos autos. 4. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da 

Lei nº 9.099/95). 5. Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da 

presente ação bem como para que compareça à audiência, no Fórum 

desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 

20, da Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte reclamante para que 

compareça à audiência, constando da intimação que sua ausência 

implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9º estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 

7. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco 

(05) dias após a audiência acima mencionada. 8. Diligências necessárias. 

Cláudia, 17 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

G.Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

GEOVANE ZANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000066-41.2018.8.11.0101 Promovente: 

G.Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP, GEOVANE 

ZANQUI Promovido: JOSE PEREIRA FILHO e PAULO CEZAR 

PASQUALOTTO Vistos. 1. Recebo a inicial. 2. Trata-se de ação ordinária 

de sustação de protesto cumulada com pedido de tutela de urgência, em 

que requer, antecipadamente, que seja determinada a suspensão do 

protesto lavrado no Livro 23, fl. 67, Protocolo nº 22067, Instrumento nº 

11067, no valor de R$ 25.000,00 efetuado junto ao Cartório de 2º Ofício 

Extrajudicial desta Comarca. Para tanto, alega que é uma empresa do ramo 

madeireiro há muitos anos e necessita de bom nome para transações 

comerciais. Aduz que entabulou negociação com o Requerido Paulo Cesar 

Pasqualotto, em 18.10.2017, para a compra de 770 m³ de madeira, 

totalizando uma quantia de R$ 200.000,00, a qual foi parcelada em oito 

vezes de R$ 25.000,00, com primeiro vencimento em 10.12.2017. 

Esclarece que o pagamento foi feito com entrega de cheques pós-datados 

e o requerido Paulo deveria proceder a entrega do produto em quatro 

parcelas de 192,500 m³, nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Disse que o promovido não cumpriu o acordo, deixando de entregar a 

primeira quantia dos produtos adquiridos, o que o levou a sustar os 

cheques entregues ao promovido Paulo César quase na data do 

vencimento da próxima entrega. Afirma que quando da sustação dos 

títulos de crédito, entrou em contato com o Promovido informando-o e 

inclusive registrou boletim de ocorrência sobre os fatos. Porém, foi 

surpreendido no dia 28.06.2018 com notificação do Cartório 2º Ofício 

Extrajudicial da cidade de Cláudia, informando que no dia 02.07.2018 a 

empresa promovente seria protestada em razão do não pagamento do 

cheque nº 851941 pelo Requerido José Pereira, pessoa estranha a 

negociação realizada com o Paulo César. Diante disso considerando que a 

cobrança é indevida e a iminência de ter o nome da empresa protestado é 

que ingressou com a presente ação, a fim de que cancelar o protesto 

realizado indevidamente. Juntou documentos à inicial. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de 

Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”. 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). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. A parte autora comprovou que realizou contrato com o 

promovido Paulo César, tendo sido fixada a forma de pagamento conforme 

exposto na inicial, sendo entregue oito cheques (851944, 851942, 851941, 

851945, 851948, 851946, 851947, 851943) em nome da empresa 

promovente. Além disso, trouxe o boletim de ocorrência confeccionado em 

22.11.2017 relatando sobre o descumprimento comercial por parte do 

promovido, o aviso de protesto nº 22067, referente ao título nº 851941 

com vencimento em 10.12.2017, bem como a sustação do título conforme 

se vê no verso do cheque levado a protesto com motivo “21”. Assim, o 

promovente demonstrou a verossimilhança em suas alegações. Não se 

poderia exigir que, ao menos neste primeiro momento, a parte autora 

fizesse prova de fato negativo, qual seja, a de provar que houve 

descumprimento comercial, que a levou sustar os cheques dados em 

forma de pagamento do acordo feito e que o protesto é indevido. Há, 

portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, 

neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo autor 

possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável é evidente com o 

protesto em nome da empresa promovente, que pode trazer 

consequências danosas e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade 

de dano ao seu crédito no mercado. Por derradeiro, não há que se falar 

em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final 

da demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a 

inclusão poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus 

à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 
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determinando que a SUSPENSÃO ou o CANCELAMENTO do protesto nº 

22067, referente ao débito do cheque nº 851941, no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Oficie-se o Cartório de 2º ofício desta 

cidade para dar cumprimento a esta decisão, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do 

Código de Processo Civil). Com relação aos demais cheques, deixo, por 

ora, de deferir a medida liminar, uma vez que não há informações de que 

foram protestados ou estão na iminência de ser. Caso sejam protestados, 

cabe à parte autora informar nos autos, requerendo o que de direito. 3. 

Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 4. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem como 

para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-a 

de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e 

proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 5. 

Intime-se a parte reclamante para que compareça à audiência, constando 

da intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 6. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 7. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de 

julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39017 Nr: 544-35.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomercindo Silva de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado que 

patrocinou a defesa do réu durante a audiência de instrução (fl.84), para 

que tome ciência da decisão de fl.91, mais precisamente para que, no 

prazo de cinco dias, apresente alegações finais por escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64281 Nr: 1684-02.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Pereira da Silva, Flávio Alberto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar o Ministério Público e os causídicos dos 

denunciados para se manifestarem acerca das certidões de oficial de 

justiça às fls. 225, 248 e 250, tendo em vista a inexistência de novos 

endereços nos autos para intimação dos denunciados para audiência de 

interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65043 Nr: 472-09.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Tendo em vista o petitório de fls. 69/74, DESIGNO audiência de 

Justificação para o dia 06 de agosto de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE o recuperando e seu defensor acerca da solenidade 

designada.

CIENTIFIQUE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42192 Nr: 1234-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu arguiu legitima defesa e 

apresentou rol de testemunhas para serem inquiridas no curso da 

instrução processual.

Não se olvida que o réu trouxe sua versão dos fatos na resposta à 

acusação, todavia os fatos carecem de melhor apuração, demandando a 

realização de instrução.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 14 de agosto de 2018, às 16h30min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 2930-28.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Augusto Votri Bazzanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar o autor do fato acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 05/10/2018, às 18h40min.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31008 Nr: 639-54.2008.811.0099

 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): AGUIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, BENI AGUIAR, FRANKLIN CLÁUDIO HADMANN 

JASPER, DANIEL DA ROSA, JOÃO SCHURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 
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MARTINS - OAB:9659-b

 Certifico que os presentes autos já se encontram disponíveis para vista 

do advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62193 Nr: 597-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZMAVETE COELHO DE AZEVEDO, KESIO 

COELHO DE AZEVEDO - vulgo "jegão", ELISMAR GOMES DA SILVA - 

vulgo "Mazinho", SAMUEL JOSÉ DOS SANTOS, DOUGLAS HANCHUK, 

MARINALVA DOS SANTOS DAMACENA, MAURICIO JUNIOR DE MIRANDA 

- VULGO "JUNIOR", VALDAIR AMANTINO MACIEL - VULGO "POLACO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Robson Magno Clodoaldo Casula - OAB:1404/RO, 

ROBSON MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.395B, WALDECI LELES MARTINS 

- OAB:4840-B

 Vistos...

Pendente ainda a oitiva do PM Frank, de férias. DESIGNA-SE audiência 

para o dia 14/08/2018, às 15h00min.

 Além disso, há postulação do advogado Robson Magno Clodoaldo Casula.

 Reforça-se a possibilidade de contato com este Juízo, conforme 

mencionado em ata anterior.

 Quanto à possibilidade do sr. José Vanderlei retirar o processo em carga, 

INDEFERE-SE, pois não se indicou nº de OAB, mesmo que “de estagiário”.

 Defere-se a suspensão por 15 dias para o Defensor Robson se 

manifestar (por isso se designou audiência para 14/08/2018).

 Quanto à nomeação de defensor “ad hoc”, nomeia-se o advogado Cleber 

Leal Jardim, isso para que o Defensor Robson possa manter contato e, 

inclusive, extrair cópia do processo (já com 7 volumes).

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o advogado Robson;

2. INTIMAR o PM Frank para a audiência;

3. INTIMAR o advogado Cleber acerca da nomeação, peculiar é verdade, 

isso para que possa ser um elo de ligação dos acusados Maurício e 

Valdair com a Secretaria;

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80169 Nr: 1097-22.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO CARLOS DE LIMA, JOSÉ ROBERTO 

FAZOLINI, DELMAR SAUL SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria n° 841/2018-PRES, que torna ponto 

facultativo o dia 02.07.2018, em razão do jogo Brasil X Argentina, não há 

nada que se fazer se não o cancelamento da audiência e designação em 

data futura.

 Assim, CANCELA-SE a audiência que se realizaria no dia 02.08.2018, às 

13h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 06.08.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, os réus e a defesa (pessoalmente se 

defensor nomeado, MAS POR TELEFONE SE RESIDENTE EM OUTRA 

COMARCA);

2. CIÊNCIA ao Ministério Público;

3. CIÊNCIA ao Deprecante;

4. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 28 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33344 Nr: 1483-67.2009.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, EMERSON MONTEIRO TAVARES - OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 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, dentro outros), 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): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 3038 Nr: 2-21.1999.811.0099

 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): CÉSAR LOPES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉSAR LOPES VIEIRA, Cpf: 

96047640125, Rg: 1.445.613-3, Filiação: Luiz Lopes Ferreira e Dorvana 

Vieira, data de nascimento: 06/08/1972, brasileiro(a), natural de São 

João-PR, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado (prazo de 30 dias), devendo o 

sentenciado comparecer no Fórum em 5 dias para inicio do cumprimento 

da pena.

Despacho/Decisão: Vistos...Além de ter havido desistência da Apelação, 

na própria ata de julgamento houve a indicação de “renúncia” ao prazo 

recursal. Seja como for, deve o processo continuar. Importante cumprir os 

comandos da sentença (fls. 404/405) ainda não resolvidos. Desde já se 

adianta que o condenado deverá ser intimado por Edital para se 

apresentar visando ao início do cumprimento da execução, já que mudou 

de endereço e não comunicou. Portanto, à SECRETARIA para:1.CUMPRIR 

na íntegra a Sentença (fls. 404/405);2.Quando da intimação para o início 

da execução, INTIMAR POR EDITAL o sentenciado (prazo de 30 dias), 

devendo o sentenciado comparecer em 5 dias após o fim do prazo do 

Edital;3.NÃO COMPARECENDO, ao Ministério Público para manifestação e 

depois ao defensor nomeado;4.Após, conclusos.Cumpra-se.Cotriguaçu, 

11 de junho de 2017.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 17 de julho de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61509 Nr: 1248-95.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FRAGA CORTONEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR ALMEIDA 

PRAEIRO ALVES - OAB:18439-O/MT

 Vistos...

A parte-autora apresentou alegações finais remissivas.
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Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida para apresentar alegações finais, no prazo 

legal;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28374 Nr: 1321-77.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATOVIDADE ARCENO, IVONE MIGLIORINI 

ARCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:3551/MT, FELÍCIO HIROCAZU IKENO - OAB:3.470/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, VANESSA TOKIE KAWABATA 

ISHIKI - OAB:3445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se, conforme despacho de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79591 Nr: 758-63.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ELISABETE RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, via sistema CPD, 

comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32071 Nr: 281-55.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO JOSÉ SCHUH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo 

sem manifestar-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31219 Nr: 778-06.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCIR TEREZINHA ALTENHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defere-se o pleito da parte-autora, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para indicação.

No mais:

1.OFICIAR ao INDEA/RO, solicitando informações sobre semoventes em 

nome do requerido;

2.Com a resposta, ao requerente;

3.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 300-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos...

Quanto ao pleito da requerida (suspensão do processo), INDEFERE-SE, 

tendo em vista que já houve a realização da Assembleia Geral de 

Credores (19.12.2017), encerrando-se o prazo de suspensão das 

execuções em curso contra a recuperanda.

 Fundamental asseverar que a sentença transitou em julgado após 

20/06/2016, o que leva ao entendimento de que se trata de “crédito 

extraconcursal”, devendo o processo seguir até o momento dos atos 

expropriatórios.

Assim, preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença.

 Por isso, à SECRETARIA:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. INTIMAR o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante da condenação (art. 523, do CPC);

3. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado, com ou sem a 

impugnação do devedor, certifique-se e conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 17 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 3307-81.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto, Juiz de Direito da 

Comarca de Dom Aquino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/O

 Intimação do Advogado do Requerido, Dr. Valdir Scherer, para 

comparecer no Edifício do Fórum desta Comarca, na data de 14 de 

setembro de 2018, às 14h30min, para participar de audiência de instrução, 

nos termos do r. despacho de Ref. 46.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 884-17.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Oliveira Varrese, Moisés Costa 

Laranjeira Filho, Richard da Costa Silvério, Jones Benedito Soares dos 

Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555, Marise Soares Guimarães de Souza - 

OAB:7846-MT

 Processo nº 884-17.2018.811.0034Código nº 54788Autor: (...). DO 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.(...)Ou seja, 
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permanecem nos autos os “indícios suficientes da coautoria”, além da 

materialidade, especialmente se apreciados os depoimentos prestados 

pelos dos policiais que efetuaram a sua prisão.Não obstante, foi impetrado 

Habeas Corpus (...).Ademais, é evidente que as medidas cautelares 

diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração 

da prática delituosa e garantir a ordem pública, havendo risco concreto à 

segurança social na liberdade dos incriminados. Explico.O crime 

supostamente praticado pelos requerentes é de alta gravidade, ao que se 

verifica dos depoimentos prestados, estes mantiveram a família (05 

pessoas) presa em um quarto, sendo que no meio dessas vítimas 

encontrava-se uma mulher gestante de aproximadamente 05 (cinco) 

meses bem como um bebê de 01 (um) ano..(...)Desta forma, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva de Bruno Oliveira Varrese, Moisés Costa Laranjeira 

Filho, Jones Benedito Soares dos Santos Junior, e, consequentemente, 

mantenho a prisão cautelar.4. Pelo exposto:a) MANTENHO a decisão que 

recebeu a peça acusatória, designando audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h.., 

oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas Agmar de Fátima 

Ferreira, Antônio Carlos da Silva, e Antônia Pereira da Silvab) DEFIRO o 

pedido de juntada de declarações abonatórias durante a fase instrutória 

do processo.c) INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA dos acusados BRUNO OLIVEIRA VARRESE, JONES 

BENEDITO SOARES DOS SANTOS JUNIOR E MOISÉS COSTA LARANJEIRA 

FILHO, o que faço com fundamento no artigo 312 do Código de Processo 

Penal.Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos 

artigos 218, 219 e 453, todos do CPP. (...).Alcindo Peres da RosaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 722-95.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12529

 Processo nº 722-95.2013.811.0034

Código 32006

Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o exequente apresentou petição de 

cumprimento de sentença (fls. 569/571), contudo, a decisão de mérito 

encartada às fls. 561/567 é sentença ilíquida, já que reconhece a 

pretensão do autor de restituição do investimento efetuado com a empresa 

ré, com a dedução daquilo que já foi recuperado, sem reconhecer qual a 

monta correspondente ao que foi investido e reavido.

Nesta medida, conforme manda o CPC (art. 509 e ss.), é necessária a 

liquidação da sentença antes de dar início ao cumprimento.

Por tal razão, deixo de receber a inicial de cumprimento de sentença 

apresentada.

Assim, INTIMEM-SE as partes para requererem o que de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 1572-52.2013.811.0034

 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: Jefferson Sales Pereira

 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: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35537 Nr: 1020-53.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo da Costa Ribeiro 

Filho - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 32888 Nr: 1559-53.2013.811.0034

 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: MARIA DO ROSÁRIO ANDRADE DE SOUZA

 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 Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 947-52.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Nunes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Processo nº 947-52.2012.811.0034

Código nº 31176

VISTOS ETC,

Compulsando os autos, denoto que o executado afirmou que nada mais 

deve ao exequente (fls. 220/221), contudo, acostou documento inábil a 

demonstração da quitação da dívida.

Por outro lado, o exequente pugnou pela penhora online do valor devido 

(fl. 229), no entanto a última atualização do débito foi realizada em meados 

de 2016 (fls. 206/214).

Desta forma, antes da análise do pedido de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para atualizar o valor do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 12 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30293 Nr: 72-82.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clidiomar Rodrigues Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 Processo nº. 72-82.2012.811.0034

Código n° 30293

Exequente: Clidiomar Rodrigues Galvão

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

 Intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio da APSDAJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 10 (dez) dias 

implantar, ou comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer 

nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Após, cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, 

opor embargos, nos moldes do artigo 910 do Novo Código de Processo 

Civil, observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 30 (trinta) 

dias, de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o 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.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 11 de julho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3381-38.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Processo nº 3381-38.2017.811.0034

Código nº 52734

Requerente: Leonir da Silva

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – SICRED VALE DO CERRADO.

VISTOS ETC.

Mantenho incólumes as decisões de ref. 24 e 43 pelos seus próprios 

fundamentos, bem como, em atenção ao julgamento do RAI nº 

1006342-37.2017.8.11.0000, pela E. 3ª Câmara de Direito Privado em 

30/11/2017, especialmente diante da ausência da alteração das condições 

já apreciadas nos pronunciamentos pretéritos.

Ultrapassada tal premissa, observo que na contestação a cooperativa 

requerida invocou a configuração da conexão entre a presente demanda 

e os autos da ação declaratória de invalidade de negócio jurídico, nº 

2410-53.2017.811.0034, código 50472, em trâmite nesta Comarca.

Em consulta ao Sistema Apolo do TJ/MT noto que há identidade de partes e 

do objeto da causa de pedir, razão pela qual, é imperiosa a necessidade 

de união de ambas ações para julgamento simultâneo, nos termos do § 1° 

do artigo 55 do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

Ante o exposto, RECONHEÇO a conexão entre o presente feito e os autos 

de nº 2410-53.2017.811.0034, código 50472, em trâmite nesta Comarca, 

razão pela qual DETERMINO a união dos processos.

Ao Cartório Distribuidor para que proceda a distribuição do feito por 

conexão aos autos de nº 2410-53.2017.811.0034, código 50472.

Intime-se o autor para manifestar-se em réplica no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5284 Nr: 495-57.2003.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, REINALDO CARAM - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

Procuradora Do INSS - OAB:3779

 Processo nº. 495-57.2003.811.0034

Código n° 5284

Exequente: Maria Divina Paula

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

 Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de juros e 

correção monetária no período de elaboração dos cálculos de parcelas 

atrasadas e a expedição de RPV.

 Assim, cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, 

opor embargos, nos moldes do artigo 910 do Novo Código de Processo 

Civil, observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 30 (trinta) 

dias, de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o 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.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 11 de julho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11388 Nr: 1231-65.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLEMENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1231-65.2009.811.0034
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Código n° 11388

Exequentes: Jose Clemente dos Santos

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

 Cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, opor 

embargos, nos moldes do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil, 

observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 30 (trinta) dias, 

de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o 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.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 11 de julho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46913 Nr: 895-80.2017.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINDA DISTRIBUIDORA DE ELETRO 

ELETRÔNICO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 895-80.2017.811.0034

Código nº 46913

VISTOS ETC,

Considerando o pedido de ref. 25, tendo o autor informado novo endereço 

para tentativa de realização do ato, EXPEÇA-SE mandado de Busca e 

Apreensão para cumprimento, devendo constar o endereço informado 

pela parte na oportunidade.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 13 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42652 Nr: 973-11.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA CAETANA SATELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Processo nº 973-11.2016.811.0034

Código nº 42652

VISTOS ETC,

Considerando o pedido de liquidação de sentença (ref. 53), INTIMEM-SE as 

partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos que 

considerarem persistentes ao caso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 13 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11316 Nr: 1159-78.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Cândido Pereira ME, EDIMAR CÂNDIDO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1159-78.2009.811.0034

Código nº 11316

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO AMAZONIA 

S/A em face de EDIMAR CÂNDIDO PEREIRA e EDIMAR CÂNDIDO 

PEREIRA-ME, todos já qualificados nos autos, sendo que, a parte 

exequente requereu a intimação da parte executada para informar nos 

autos, bens passíveis de penhora sob pena de multa por descumprimento 

de ordem legal (fls. 229).

Vieram-me conclusos.

Analisando sucintamente os autos, verifico que o requerimento da parte 

exequente não merece prosperar. Isto porque cabe à parte exequente 

indicar os bens passíveis de penhora em nome da parte executada, salvo 

se o executado indicar outros bens e forem aceitos pelo juiz, (artigo 829, 

§2º do CPC),o que não é a situação do presente caso.

 O entendimento do Tribunal Superior não é outro, vejamos:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. PEDIDO DE 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS SUJEITOS À PENHORA. 

APLICAÇÃO DE MULTA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO 

MOMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. CONSTITUI-SE ÔNUS DO EXEQUENTE A 

INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DE SEU 

CRÉDITO. 2. SE O CREDOR NÃO ESGOTOU TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS 

AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, 

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR 

BENS SUJEITOS À PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA, NOS 

TERMOS DO ART. 600, IV, DO CPC. 3. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Processo: AGI 20140020020643 DF, Relator: Otávio Augusto, 3ª Turma 

Cível, Julgado em: 09.04.2014, Publicado em: 25.04.2014)

 Desta feita, considerando que não houve qualquer outra indicação de 

bens pela parte exequente, e, tendo em vista não restou esgotado todos 

os meios de localização de bens, indefiro o requerimento formulado às fls. 

228/229.

 Intime-se o credor para que no prazo legal, requeira o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34624 Nr: 628-16.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - Procurdor do Estado - OAB:29010

 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.: 50772 Nr: 2551-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teixeira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ursulino Teixeira de Matos, Espólio 

de Maurina Luiza de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2551-72.2017.811.0034 (Código 50772)

VISTOS ETC.

 De proêmio, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o presente 

inventário judicial.

Por consequência, NOMEIO inventariante o Sr. JOSÉ TEIXEIRA DE MATOS, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único do NCPC).

Prestado compromisso, APRESENTE a inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do NCPC).

Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros e eventuais 

interessados, inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do NCPC) 

para, querendo, manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 627 do NCPC). Os que sejam domiciliados nesta 

Comarca serão citados na forma dos artigos 249 a 255 do NCPC. Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, todos os demais.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE edital de publicação para conhecimento de 

terceiros dos termos do presente inventário.

Havendo sucessores incapazes, DÊ-SE vistas ao Ministério Público.

 Em tempo, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, eis que o(s) 

requerente(s) logrou(am) êxito em comprovar sua hipossuficiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49883 Nr: 2103-02.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenita Teixeira Quadros de Carli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2103-02.2017.811.0034

Código nº 49883

VISTOS ETC.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por ZENITA TEIXEIRA 

QUADROS DE CARLI em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

(Telexfree INC), ambos devidamente qualificados nos autos.

Indeferida o recolhimento das custas ao final do feito, determinou-se a 

intimação da requerente para recolher as custas judiciais (ref. 13).

Devidamente intimada (ref. 16), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

17).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 16 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51855 Nr: 3065-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilson Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3065-25.2017.811.0034

Código nº 51855

VISTOS E ETC.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por EDIMILSON ALVES 

PEREIRA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME (Telexfree 

INC), ambos devidamente qualificados nos autos.

Em vista da ausência de comprovação da hipossuficiência, determinou-se 

a emenda da inicial, a provando ou recolhendo as custas judiciais, além de 

juntar outros documentos (ref. 4).

Devidamente intimada (ref. 7), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

8).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50420 Nr: 2387-10.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURICIO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2387-10.2017.811.0034

Código nº 50420

VISTOS E ETC.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por JOSÉ MAURICIO DE 

ASSUNÇÃO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME (Telexfree 

INC), ambos devidamente qualificados nos autos.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinou-se a emenda da 

inicial, a provando ou recolhendo as custas judiciais (ref. 10).

Devidamente intimada (ref. 13), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

14).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54501 Nr: 707-53.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHGMrpEGO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 707-53.2018.811.0034

Código 54501

Requerente: Gustavo Henrique Gomes Moreira

Requerido: Carlos Moreira Santana

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por GUSTAVO HENRIQUE 

GOMES MOREIRA, representado por sua genitora EDIVANIA GOMES 

OLEGARIA, em face de CARLOS MOREIRA SANTANA, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam o acordo de 

ref. 22.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acerto realizado entre as partes (ref. 26).

 É o necessário.

Decido.

Pois bem, verificando que os requerentes estão devidamente 

representados e que as partes em comum desejo entabularam acordo, 

conforme anotado à ref. 22, em consonância com o parecer ministerial, a 

homologação judicial é a medida que se impõe.

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Considerando a informação de que o requerido não possui condições 

financeiras (ref. 22), DEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, 

da CF.

Por fim, fixo a título de honorários o valor de 02 (dois) URHs em favor do 

advogado dativo nomeado para representar os interesses do requerente, 

conforme tabela da OAB/MT e quantidade de atos praticados pelo patrono, 

a serem custeados pelo Estado.

Sem custas, pois as partes são beneficiarias da justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixas na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50087 Nr: 2211-31.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICARrpmSGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2211-31.2017.811.0034

Código nº 50087

Exequente: Ismara Cristiny Alves Rodrigues

 Executado: Sérgio Rodrigues da Cruz

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ISMARA CRISTINY 

ALVES RODRIGUES, representada por sua genitora SILMARA 

GONÇALVES ALVES, em face de SÉRGIO RODRIGUES DA CRUZ, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O genitor do executado compareceu neste Juízo, apresentou o 

comprovante de pagamento dos débitos.

A exequente informou que esta sendo cumprido o acordo de pagamento 

da pensão alimentícia (ref. 28).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela extinção do feito 

(ref. 41).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53044 Nr: 91-78.2018.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 91-78.2018.811.0034

Código nº 53044

Exequente: Anny Heloise Silva Cardoso

Executado: Sidimar Silva Cardoso

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANNY HELOISE 

SILVA CARDOSO, representada por sua genitora ROSIMAR LUIZA DE 

MACEDO, em face de SIDIMAR SILVA CARDOSO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

A exequente informou que esta sendo cumprido o acordo do pagamento 

da pensão alimentícia (ref. 15).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela extinção do feito 

(ref. 19).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 06 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40507 Nr: 211-92.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIZA DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de ref. 55 formulado pelo exequente 

como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e 

seguintes do CPC, determino a intimação das partes para que, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de ref. 56, CITE-SE o 
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executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, oponha 

embargos, na forma do art. 910, do CPC.Intime-se.Cumpra-se.Dom 

Aquino/MT, 11 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51590 Nr: 2917-14.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Maciel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, desta forma, INTIME-SE o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais.Por outro lado, há que se registrar que o §6º do art. 98, do 

CPC, aduz, que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.Assim, no prazo acima concedido, e 

considerando o disposto no §2º, primeira parte, do art. 99, do CPC, caso a 

requerente queira, proceda ao recolhimento das custas e despesas de 

ingresso em 03 (três) parcelas mensais, sendo a primeira parcela na data 

de sua efetiva intimação e as demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

vencimento de cada parcela.Consigno que nos termos do art. 290 do CPC, 

será cancelada a distribuição do feito se a parte não honrar com o 

pagamento.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.Valter Fabício Simioni da 

Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 2383-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Desta forma, INTIME-SE a autora para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias.Todavia, o §6º do 

art. 98, do CPC aduz que conforme o caso o juiz poderá conceder o direito 

ao parcelamento de despesas processuais que a parte tenha que 

adiantar.Assim, AUTORIZO o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso em 03 (três) parcelas mensais, caso a requerente assim deseje, 

sendo que a primeira parcela deverá ser paga dentro do prazo acima 

concedido e as demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento 

da parcela anterior. Por fim, saliento que caso a parte não honre com o 

pagamento, a distribuição do feito será cancelada nos termos do artigo 

290 do CPC.Havendo decurso do prazo assinalado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39458 Nr: 1291-28.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Francelino do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique de Oliveira 

Cordeiro - Procurador Federal - OAB:

 Processo n° 291-90.2015.811.0034 (Código 37409)

Exequente: Valmir Francelino do Carmo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Valmir Francelino do 

Carmo, em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

O requerido deu cumprimento aos Precatórios expedidos (Ref.: 57 e 58), 

quitando integralmente o débito.

Houve depósito dos valores devidos nas Ref: 64 e 65, bem como foi 

informado contas para transferência na Ref: 63.

Vieram-me os autos conclusos.

É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o depósito dos valores 

devidos à exequente, conforme se depreende do andamento de Ref: 64 e 

65.

 Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o alvará de levantamento dos valores depositados às Ref.: 64 

e 65, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino - MT, 13 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50743 Nr: 2539-58.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA, MILENA APARECIDA 

FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Domingos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2539-58.2017.811.0034

Código 50743

VISTOS ETC.

Inicialmente, considerando o disposto no artigo 98 de CPC e artigo 5º, 

inciso LXXIV, da CF:

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.

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;

DEFIRO a concessão de assistência jurídica gratuita à requerente.

Nomeio inventariante a requerente MARIA JOSÉ DE PAULA, 

independentemente de compromisso (art. 660 do CPC).

Processe-se o arrolamento, INTIMEM-SE os demais herdeiros para se 

manifestarem acerca das primeiras declarações no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46310 Nr: 639-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO E CIA 

LTDA-ME, ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 639-40.2017.811.0034

Código 46310

VISTOS ETC.

Apesar do requerimento da exequente pela citação do executado por 

edital (ref. 24), observo que consta endereço na Cédula de Crédito 

Bancário anexa a inicial no qual a diligência não foi tentada, a saber: Rua 

Tupi, nº 780, Jaciara/MT.

Desta forma, expeça-se Missiva Precatória àquele Juízo para citação do 

executado.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31628 Nr: 367-85.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Jacinta Vieira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 367-85.2013.811.0034

Código 31628

Exequente: Aparecida Jacinta Vieira Ferreira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos, etc.

Expeça-se o Alvará de Levantamento do valor depositado referente à 

condenação, conforme informado à fls. 147, de acordo com o Provimento 

68/2018 do CNJ, que deverão ser transferidos diretamente para a conta 

informada à fls. 146.

Em relação à petição de fls. 148, manifeste-se a parte exequente.

Após, conclusos os autos.

 Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 11 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32411 Nr: 1115-20.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciano Lopes da Silva rep/ pela mãe Ivani da Silva 

Oliveira, Daniel Lopes da Silva rep/ pela mãe Ivani da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº. 1115-20.2013.811.0034

Código n° 32411

Exequentes: Marciano Lopes da Silva e Daniel Lopes da Silva, repr. Por 

Ivani da Silva Oliveira

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

 Intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio da APSDAJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 10 (dez) dias 

implantar, ou comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer 

nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Após, cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, 

opor embargos, nos moldes do artigo 910 do Novo Código de Processo 

Civil, observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 30 (trinta) 

dias, de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o 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.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 11 de julho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30033 Nr: 711-37.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Henrique Assis Nunes - 

Procurador Federal do - Inss - OAB:

 Processo nº. 711-37.2011.811.0034

Código n° 30033

Exequente: Maria das Sores Garcia

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

 Intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio da APSDAJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 10 (dez) dias 

implantar, ou comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer 

nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Após, cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, 

opor embargos, nos moldes do artigo 910 do Novo Código de Processo 

Civil, observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 30 (trinta) 

dias, de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o 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.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 11 de julho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11792 Nr: 387-81.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcimar Rosa de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A

 Processo nº 387-81.2010.811.0034

Código nº 11792

VISTOS ETC.

Considerando o petitório de fl. 299, PROCEDA-SE o levantamento do valor 

depositado (fls. 294/295) ao requerente.

Por outro lado, tendo em vista que o exequente Banco HSBC Brasil S.A 

não apresentou memorial de cálculos, como determinado à fl. 292, 

INTIME-O por meio de seu representante para dar prosseguimento ao feito 

no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do 

pedido de liquidação e arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 13 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 285-54.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilmar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:OAB-MT -16308-A

 Processo nº 285-54.2013.811.0034

Código nº 31545

VISTOS ETC.

Considerando a manifestação de fl. 371, PROCEDA-SE o levantamento do 

valor depositado (fl. 368) ao requerido.

Após, ARQUIVEM-SE conforme a decisão de fls. 369/370.

 Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 10 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46136 Nr: 579-67.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRATTOS - COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA - ME, Ester 

Carmela Baum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Cássia Barbacena Silva, AMANDA 

LEILA BARBACENA SILVA, Maria Angélica Barbacena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 Autos nº 579-67.2017.811.0034

Código 46136.

 VISTOS ETC.

 RECEBO o recurso de apelação no efeito suspensivo.

Uma vez que foi apresentado as razões e contrarrazões recursais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, fazendo consignar as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31517 Nr: 258-71.2013.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Roversi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

embargante para que no prazo legal se manifestem acerca da petição de 

fl.238/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 903-33.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

SUBPROCURADOR- GERAL FISCAL - OAB:3.791\MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 903-33.2012.811.0034

Código nº 31132

VISTOS ETC,

Considerando que o patrono anteriormente nomeado não aceitou, 

conforme a petição de ref. 73, REVOGO sua nomeação e NOMEIO o 

Rodrigo Antônio Costa Menacho, OAB 10919/O, como advogado dativo do 

executado.

 INTIME—SE o causídico da nomeação, devendo, caso aceita, apresentar 

a defesa competente no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33196 Nr: 67-89.2014.811.0034

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial e, por corolário, 

DETERMINO a manutenção do afastamento cautelar da requerida MARIA 

HELENÍCIA BRAGA DE SOUZA de suas funções, não devendo a própria 

ministrar aulas para crianças e adolescentes, até que apresente laudo de 

avaliação psicológica e psiquiátrica que ateste possuir equilíbrio emocional 

compatível com aquele exigido para o exercício da pedagogia.A presente 

decisão não impede, entretanto, que a ré ministre aulas para adultos ou 

desempenhe ou t ras  funções  du ran te  o  pe r íodo  de 

afastamento.MANTENHO, também, a medida protetiva prevista no art. 101, 

inc. IV, do ECA ao infante e seus genitores e, por consequência, 

DETERMINO seja oficiado ao Conselho Tutelar e ao CRAS deste município 

para que informem se a situação de risco persiste e, se há a necessidade 

de prosseguimento dos acompanhamentos psicossociais.OFICIE-SE, 

ainda, às Secretarias Estadual e Municipal de Educação, informando-lhes 
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acerca do presente decisum.Ciência ao Ministério Público.Sem custas e 

honorários advocatícios, em face a gratuidade da justiça.P. R. I.Após, 

transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.Dom 

Aquino – MT, 16 de junho de 2016.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de 

Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-39.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000334-39.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA ABADIA DE ARAUJO 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença formulado na ação anulatória de 

negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 

morais, ajuizada por MARIA ABADIA DE ARAÚJO OLIVEIRA em face de 

BANCO BRADESCO S/A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Nota-se que a parte requerida efetuou depósito do valor da condenação, 

espontaneamente. Assim, considerando o pagamento efetuado, com o 

valor depositado pela parte sucumbente, bem como a parte promovente já 

informou a conta de sua titularidade para transferência do valor, 

expeça-se de alvará, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011 – 

CGJ. Após, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 17 de julho de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-16.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMAROTTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA OAB - PR37936 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000008-16.2016.8.11.0034. REQUERENTE: VICENTE FERREIRA - ME 

REQUERIDO: CAMAROTTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ACUMULADORES LTDA - EPP VISTO ETC. Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por VICENTE FERREIRA - ME em face 

de CAMARATTO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA - 

EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, converta o 

feito em cumprimento de sentença. Após, Intime-se a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para juntar planilha atualizada de débito e requerer 

o que de direito, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Dom Aquino – MT, 17 de julho de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-93.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA ROCHA DAS NEVES (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000160-93.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ALINE FERNANDA ROCHA 

DAS NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc... Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Analisando os autos, 

vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, entabularam acordo, 

conforme termo de audiência juntado (ID n. 13768383), por se tratar de 

matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por 

sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado entre as partes, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 467, III, alínea 

“c” do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja 

voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõe a 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Submeta-se 

o presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pela 

Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 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, 17 de 

julho de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição 

legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 1191-56.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO CANOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido constante às fls. 25, no que tange a busca do atual 

paradeiro do requerido/bem, uma vez que cabe ao requerente 

diligenciar-se no que couber para encontrar o atual endereço do 

Requerido, não incumbindo ao Judiciário fazê-lo.

 Ressalto que tal providência só tem lugar pelo foro, quando a parte 

comprovar que envidou todos os esforços para alcançá-la, mas mesmo 

assim dele não logrou êxito, o que não é o caso dos autos.

 Intime-se o requerente para que de prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desistência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80119 Nr: 1254-47.2017.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER STAR COLCHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos, 

conforme fls. 26.

Intime-se o executado para realizar o pagamento integral do débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51108 Nr: 72-02.2012.811.0093

 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: Roberto Yoshio Matsumoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:MT/5.397-B, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 Vistos, etc.

Diante do decurso do prazo certificado às fls. 304, bem como pelo fato da 

manifestação de fls. 300, ter se dado por advogado não cadastrado nos 

autos, Determino a intimação da parte autora, por meio do advogado que 

peticionou às fls. 300, para requerer o que entender de direito no prazo de 

10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46637 Nr: 729-17.2007.811.0093

 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: MILTON DUTRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando o teor da 

petição de fls. 238, Determino que proceda com a liberação dos valores 

depositados nos autos em favor da parte requerente, na respectiva conta 

bancária informada na petição retro.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente, informando a liberação 

do depósito judicial.

No mais, cumpra-se INTEGRALMENTE as Decisões anteriores, eis que os 

pedidos contidos em petições de fls. 230/231, já foram devidamente 

analisados anteriormente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70250 Nr: 484-30.2012.811.0093

 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: Danielly Cristina Esser, Eliane Barbosa Zimmermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente a Petição de fls. 65, não vejo justificação plausível 

para acolher o pedido, eis que os Alvarás expedidos não possuem data 

de validade, bem como possuem devida autenticação com Selo.

Motivo pelo qual indefiro o pedido ora requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45174 Nr: 633-36.2006.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 284, e determino que a Secretaria 

providencie o necessário para expedição de Mandado no endereço 

informado para intimação do denunciado da sentença proferida às fls. 

245/248.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74124 Nr: 520-67.2015.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA MECÂNICA RIO URUGUAI LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do cumprimento da presente Missiva, determino a devolução da 

presente Carta Precatória à Comarca de Origem com as nossas 

homenagens, a fim de que aquele Juízo adote as providências que julgar 

cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43772 Nr: 611-12.2005.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDER RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR VALENTIN GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B/MT, Tulio Marcelo Denig 

Bandeira - OAB:PR 26.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 Vistos, etc.

O advogado da parte autora se manifestou às fls. 334, requisitando o 

andamento processual, porém, o mesmo devidamente intimado via DJE (fls. 

335/336) para se manifestar acerca de certidão de fls. 328, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 337.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para se manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva
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 Cod. Proc.: 50653 Nr: 551-29.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Vistos, etc.

Em que pese certidão de fls. 135, Cumpra-se INTEGRALMENTE a Decisão 

de fls. 134.

Determino ainda que o Sr. Gestor assine devidamente a certidão de fls. 

135.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 33095 Nr: 319-61.2004.811.0093

 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): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

OAB:MT-7109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:MT - 3821-E

 Vistos, etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE decisão de fls. 171.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento integral 

das Determinações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71745 Nr: 1129-21.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Paulo Gomes de Brito, Eliene da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Walker - OAB:15.563, 

Carlos Melgar Nascimento - OAB:17.735, João Gabriel Dan Lopes - 

OAB:MT/15.678

 Vistos, etc.

Em que pese petição de fls. 434 estar informando a implantação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, verifico que esta não mais atua nesta 

Comarca, assim requeiro que o Defensor anteriormente nomeado às fls. 

120 continue com a Defesa da ré Eliene da Silva.

Informo que os honorários advocatícios serão arbitrados no momento da 

prolação da Sentença.

Quanto a Defesa do Réu Francisco Paulo Gomes de Brito, verifico que 

conforme certidão de fls. 435, este pegou os autos, mas até o momento 

não há manifestação, assim, DETERMINO, que seja o advogado constituído 

pelo Réu, para cumprir o determinado no artigo 112, do NCPC.

Em caso de não cumprimento das determinações, proceda com nova 

intimação do Réu, devendo informar que deverá constituir novo advogado 

ou informar a impossibilidade para tal ato, no prazo de 05 dias, dando-se 

ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências cabíveis.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71091 Nr: 467-57.2013.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 211/212), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às fls. 207/210.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido.

 Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à 

observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que não 

prospera as alegações da parte embargante, eis que analisando 

detidamente a sentença, verifico que inexistem quaisquer omissões a 

serem sanadas.

O Acórdão Julgado às fls. 148/150, tem a seguinte deliberação:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da Seguradora Líder para 

anular a sentença e determinar que seja reaberta a instrução processual 

com a realização da perícia médica complementar, tão somente para 

atestar a graduação da lesão sofrida, e via de consequência julgar 

PREJUDICADO o recurso interposto pelo ora autor/apelante Sr. Elio Mann”.

Resta claro, que o Recurso anulou a Sentença, anteriormente proferida, e 

com a chegada de fatos novos ao Processo, um novo entendimento 

determinou o Resultado da Sentença, ora embargada. Menciono ainda que, 

o respeitável decisium foi conclusivo, de acordo com o entendimento deste 

Juízo, enfrentando toda a questão posta em Juízo.

Assim, eventual outro descontentamento acerca do seu conteúdo deve 

ser postulado pelos mecanismos recursais existentes, e não por meios 

dos embargos declaratórios, que como se sabe, somente é factível para 

as hipóteses em que na decisão houver omissão, obscuridade ou 

contradição.

 Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 

1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como esta lançada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 184-68.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GALHARDI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYOITI KAWAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do ofício de fls 95/96, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente para manifestar-se no que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-12.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de preliminar conciliação designada 

para o dia 29/08/2018 as 15:00 horas.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 841-62.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Inês Marques Sabinanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para regularizar o CPF da parte autora, a fim de 

expedir o RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 761-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDENY JULIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

quanto aos endereços informados na petição de fls. 39/39v e 42/43.

 Intimação das Partes

 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

 I N T I M A Ç Ã O das partes, requerente e requerida para 

comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 14 

de agosto de 2018, às 13:00 horas, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Guarantã do Norte/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-64.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

22/08/2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-02.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. S. (REQUERIDO)

B. B. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

15/08/2018, às 09:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 1594-02.2016.811.0036

Código: 43858

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

1) CIENTE do Acórdão nº 0001594-02.2016.8.11.0036, referente ao RESE 

nº 19525.2018, que conheceu parcialmente do recurso e nessa extensão, 

negou provimento.

2) Diante disso, DETERMINO que abra vista dos autos ao Ministério Público, 

para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o rol de testemunhas que 

irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em querendo, juntar 

documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP). Em seguida, abra-se 

vista à defesa, com a mesma finalidade.

 Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 16 de julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58078 Nr: 1565-78.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Nascimento de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 DISPENSO o denunciado VANILSON NASCIMENTO DE ARRUDA do 

pagamento da fiança anteriormente arbitrada. IMPONDO-LHE, porém o 

cumprimento das medidas cautelares já impostas na decisão de fls. 40/41, 

com exceção do pagamento da fiança ali estabelecida. EXPEÇA-SE alvará 

de soltura em favor do denunciado VANILSON NASCIMENTO DE ARRUDA, 

colocando-o imediatamente em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO 

NÃO TIVER QUE PERMANECER PRESO.Ressalto que o Oficial de Justiça 

deverá intimar o denunciado das obrigações impostas, advertindo-o das 

sanções previstas para o caso de descumprimento. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Intime-se.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

16/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1059-05.2018.811.0036

 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: Maria Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 
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Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 56742

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA BATISTA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Contestação juntada aos autos às fls.52/62.

Impugnação às fls.71/75, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/18, às 

14h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 3605-67.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53947

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GERALDO ANTONIO 

MONTEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.49/53.

Impugnação às fls.64/67, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/18, às 

15h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55483 Nr: 491-86.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Rodrigues, Karolayne Beatriz Cardoso 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração do julgado, apenas para 

INCLUIR um dispositivo na sentença referente à devolução do celular da ré 

apreendido durante a fase investigativa, nos seguintes termos:“AUTORIZO 

a imediata RESTITUIÇÃO do parelho CELULAR DA MARCA SAMSUNG DE 

COR DOURADO de propriedade da ré KAROLYNE BEATRIZ CARDOSO DE 

ARAUJO que foi apreendido pela autoridade policial, conforme expresso 

no Termo de Apreensão presente à fl. 16, nos termos do art. 120 do CPP. 

EXPEÇA-SE o competente Mandado.”1) Com o objetivo de dar o devido 

prosseguimento ao feito, considerando que o Recurso de Apelação de fls. 

239/240 do réu ALMIRO RODRIGUES foi interposto tempestivamente: 

RECEBO o recurso de apelação, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).2) 

INTIME-SE a apelante para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentar as razões 

da apelação, a partir da data de publicação desta decisão no DJE.3) Em 

seguida, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público Estadual, para oferecimento 

das contrarrazões, no prazo de 8 (oito) dias, bem como para que tenha 

ciência da sentença (fls. 216/221).4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos, para novas deliberações.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 16/07/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 3121-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Processo nº 3121-52.2017.811.0036

Código: 52855

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 29/08/2018, às 

14h45min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 
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diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, JOÃO FELIPE DA CONCEIÇÃO CAMPOS, para 

que compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 16 de julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 2363-73.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50765

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.92, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12297 Nr: 1162-95.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Associação dos Advogados do 

Banco do Brasil - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, João 

Batista Araújo Barbosa - OAB:9.847, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - 

OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

414198-9/2018 na importância de R$= 12.533,38 (Doze mil e quinhentos e 

trinta e três reais e trinta e oito centavos) em favor de RODRIGO 

MISCHIATTI ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS 

correspondente aos honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 240 Nr: 383-92.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour, Carlos Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Graciele de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araújo 

Barbosa - OAB:9.847, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina 

Colombari - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

418584-6/2018 na importância de R$= 25.910,64 (Vinte e cinco mil e 

novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) em favor de 

CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA correspondente aos honorários periciais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 2352-78.2016.811.0036

 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: Ivan Nunes Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 45311

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.86/104, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 411 Nr: 35-45.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Aparecido Dinato, Valdeir Lopes 

Borges, Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724

 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 

fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

16/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8455 Nr: 1064-81.2005.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Custódio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cândida Rodrigues Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza os 

legais e jurídicos efeitos, o esboço de partilha juntado pela Inventariante 

nas Primeiras Declarações às fls. 33/36 e, em consequência, atribuindo a 

todos os herdeiros os quinhões definidos no plano de partilha 

apresentado, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros e, ainda, o disposto no art. 553, do Novo CPC, por consequência 

extingo o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, I do NCPC.1) DEIXO de condenar a inventariante ao pagamento 

das custa e das despesas processuais, uma vez que elas já foram 

recolhidas durante o trâmite processual (fls. 136/138 e 150).2) 

NOTIFIQUE-SE o Estado do Mato Grosso da presente sentença 

homologatória, com CARGA/REMESSA dos autos, devido a necessidade 

de análise de todo processo pela entidade federativa, para que requeira o 

que entender de direito, no prazo legal.3) Transitado em julgado, 

EXPEÇA-SE o competente formal de partilha.4) Após nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.P.R.I.C.Guiratinga/MT, 16/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16157 Nr: 899-58.2010.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542

 Assim, REVOGO a liberdade provisória concedida (fls. 147/147v) e 

DECRETO a prisão preventiva do acusado VANDERLEI SILVA DE ALMEIDA 

como garantia da aplicação da lei penal que faço com fulcro nos arts. 311 

e seguintes do Código de Processo Penal, para isso:1) EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado 

VANDERLEI SILVA DE ALMEIDA. Após, ENCAMINHE-SE o referido 

mandado à Delegacia de Capturas e a outros órgãos de praxe, 

registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados 

de Prisão (BNMP).2) Posteriormente, ABRA-SE vistas dos autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO, para tomar ciência do retorno das Cartas 

Precatórias (fls. 275/295), bem como requerer o que entender de direito.4) 

Com o fundamento de que os advogados constituídos pelo réu 

renunciaram ao mandato (fl. 272), considerando, também, que o réu 

encontra-se foragido em lugar incerto e não sabido, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar a defesa do denunciado 

VANDERLEI SILVA DE ALMEIDA. Assim, após as diligências anteriores, 

ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública, para que manifeste nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, atuando no interesse do 

denunciado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

16/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13606 Nr: 1048-25.2008.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719, 

Estevão Pinheiro Jota - OAB:MT/ 14.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 Diante do exposto:1) DECLARO PRECLUSO o direito da parte executada 

de 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, 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, 

AGUARDE-SE a quitação de todas as parcelas que será realizada pelo 

arrematante, referente a arrematação do bem imóvel penhorado.4) Por fim, 

com o cumprimento de todas essas diligências e nada sendo requerido, 

DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo de origem, com as baixas e homenagens 

de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

16/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31367 Nr: 1213-33.2012.811.0036

 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: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) DECLARO PRECLUSO o direito das partes de 

manifestarem em relação ao ato de arrematação.2) EXPEÇA-SE a 

competente ORDEM DE ENTREGA do bem móvel arrematado (art. 903, §3º 

do NCPC). Em caso de resistência do depositário na entrega do bem, 

EXPEÇA-SE, em benefício da parte arrematante, o MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO da coisa arrematada.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) OFICIE-SE o DETRAN ou 

CIRETRAN competente para que proceda definitivamente à transferência 

da propriedade do veículo descrito na inicial para o nome da parte 

arrematante, com a respectiva emissão do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo e a desvinculação de qualquer débito anterior ao 

leilão. Além disso, DETERMINO que os referidos serviços sejam realizados 

de forma gratuita, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.4) Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE a Fazenda 

Pública Estadual, ora EXEQUENTE, com a REMESSA/CARGA dos autos, 

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 

INDIQUEM 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.5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

a u t o s  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 16/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 69-24.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocy Santos de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicmente o Alvará nº 

417251-5/2018 na importância de R$= 2.846,05 (Dois mil e oitocentos e 
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quarenta e seis reais e cinco centavos) em favor de LETICIA SILVA DE 

LIMA SUZANA correspondente ao levantamento dos honorários 

sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10750 Nr: 12-79.2007.811.0036

 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 Silva Machado

 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: Bianca Liz de Oliveira Fuzatti 

- OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

417466-6/2018 na importância de R$= 10.258,25 (Dez mil e duzentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) em favor de FERNANDO 

APARECIDO BANDAN correspondente aos honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56708 Nr: 1046-06.2018.811.0036

 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: WJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimara Ferreira - 

OAB:22875-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que, em 24 (vinte e 

quatro) horas, manifeste acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 

32.

Guiratinga - MT, 17 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32843 Nr: 1356-85.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo João Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 26/06/2018, na 

forma da certidão de fls, 260 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 1548-42.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629

 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 da condução da Oficiala de Justiça, a 

s e r  r e c o l h i d a  n o  s i t e  d o  T J / M T ,  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, zona 01, Bairro 

Guiratinga, valor R$ 30,00 (trinta reais).

 Guiratinga - MT, 17 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55733 Nr: 618-24.2018.811.0036

 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: Maria Emília Brito dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luís Renato Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 618-24.2018.811.0036 (55733)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos etc.

1) DO PEDIDO DA INVENTARIANTE DE FLS. 59/60 E DOCUMENTOS DE FL. 

61/63.

DEFIRO o pedido da inventariante de fl. 59/60, para admitir a Petição Inicial 

como Primeiras Declarações, considerando que a referida peça contém 

todas as informações legalmente necessárias.

Considerando que a inventariante juntou aos autos o comprovante de 

pagamento das primeiras parcelas referentes às custas processuais (fls. 

61/63), imperioso o prosseguimento do presente feito.

2) DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ (FLS. 68/69).

Antes da análise do pedido de expedição de alvará de autorização de 

venda antecipada de bens do espólio (fls. 68/69), é imprescindível ouvir as 

razões dos demais herdeiros e do Ministério Público, conforme estabelece 

o art. 619, caput e inciso I do CPC.

Dessa forma, POSTERGO a análise do referido pedido, para momento 

posterior à citação dos herdeiros e da intervenção do Parquet.

 Assim, CITEM-SE para os termos do inventário e das primeiras 

declarações, os herdeiros e as Fazendas Públicas (art. 626 do Novo 

CPC), para que se manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo 

expresso no art. 627 do Novo Código de Processo Civil. No mesmo ato 

INTIMEM os herdeiros, devido à urgência, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se a respeito do pedido de venda antecipada dos bens 

do Espólio, sob pena de preclusão de direitos.

Após, ABRA-SE com URGÊNCIA vista dos autos ao Ministério Público, pra 

manifestar em relação ao pedido do inventariante de fl. 68/69, visto que há 

na presente causa interesse de menor.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e RETORNEM os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57607 Nr: 1401-16.2018.811.0036

 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: JCdOeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdIOeSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo de Carvalho Peixoto 

- OAB:11561/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1401-16.2018.811.0036

CÓD. Nº 57607

 Vistos etc.

1) Processe-se o testamento conforme disposto nos artigos 735 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, lavrando-se o respectivo 

termo de apresentação de testamento, que deverá conter a data e o lugar 

em que o testamento foi apresentado, o nome do apresentante e como ele 

obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento da testadora e 

qualquer circunstância digna de nota encontrada na apresentação do 

testamento.

2) INTIME-SE o autor para apresentar o testamento físico em secretaria no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3) DESIGNO audiência de abertura do testamento para o dia 18/09/2018 às 

15h00min (MT).

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37937 Nr: 1035-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT, Hélio Antonio Filipim Goulart 

- Prefeito Municipal de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Auxiliadora Pereira da Silva, Antonia 

Xavier Rodrigues, Maria Correa da Cruz, Eunice Maria de Souza Galvão, 

José Custódio Gomes Carvalho, Arlindo Ferreira, Maria de Lourdes Pereira 

Lima, Natalino Alves do Anjos, Norma Suely Souza Lima, Rosangela 

Diamantino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Autos n° 1035-79.2015.811.0036 (37937)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado ao 

pagamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Defiro tal pedido.

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 17/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35895 Nr: 203-46.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco de Souza, 

Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, Ezenaide 

Moreira de Oliveira, José Carlos dos Santos, Vanderlei Silvério Pereira, 

Marilene Rosa Oliveira, José Itamar de Melo, Sebastião Otacílio Gomes, 

Valderson Macedo dos Santos

 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:

 Processo n.º 203-46.2015.811.0036 (35895)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) HOMOLOGO os cálculos juntados pela parte exequente à fl. 148, tendo 

em vista que, conforme certidão de fl. 160, a parte executada, Município 

de Guiratinga/MT, mesmo com a devida citação/intimação, não manifestou 

a cerca dos cálculos apresentados pelo exequente e não apresentou 

qualquer embargos à execução, presumindo-se concordância com os 

termos da petição referente ao cumprimento de sentença.

2) DETERMINO que seja expedido o competente ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor (RPV).

3) Após, comprovado o depósito, EXPEÇA-SE o respectivo alvará.

Por fim, concluso para extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 17/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Com essas considerações e fundamentos, julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR, MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

vaqueiro, natural de Guiratinga/MT, nascido em 24/10/1990, filho de Darcy 

Raimundo Maranhão e Leidimar Moraes de Oliveira, residente e domiciliado 

na Rua Raimundo Maranhão, número 305, bairro Tancredo Neves, mesta 

Cidade e Comarca de Guiratinga-MT, atualmente recluso em 

estabelecimento prisional situado na Cidade de Rondonópolis, pela prática, 

das infrações penal previstas nos art. 121, § 2°, inciso II c/c o art. 14, 

inciso II, bem como da conduta descrita no art. 329, na forma do art. 69, 

caput, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento 

pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca.Vislumbro que o acusado, 

responde este processo em liberdade, não havendo motivos que 

recomendem a sua prisão, sendo desnecessária a sua segregação social, 

quer para a garantia da aplicação da lei penal ou até mesmo para garantia 

da ordem pública, principalmente, no que concerne a sua presença 

perante o Conselho de Jurados.Portanto, concedo ao acusado o direito de 

continuar respondendo ao processo em liberdade.Preclusa a decisão de 

pronúncia, encaminhem-se os autos ao juiz presidente do Tribunal do 

Júri.Intime-se o pronunciado desta sentença, como preceitua o art. 413 e 

414 do CPP.Intimem-se seu defensor e o Parquet, nos termos do art. 420, 

inciso I do Código de Processo Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA.Guiratinga – MT, 16/07/2018.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-43.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO OAB - GO17731 (ADVOGADO)

 

PJEC 1000010-43.2017.8.11.0036 Ação de Cobrança Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por POSTO CENTRAL LTDA 

EPP, em face de FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA. Durante o 

trâmite processual, as partes informaram que realizaram acordo 
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extrajudicial, em relação ao objeto da presente lide, com o objetivo de 

colocar fim a esta ação, pugnando, assim, pela homologação por sentença 

da transação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica 

e da predominância da vontade das partes quanto ao mérito, a alternativa 

razoável para este Juízo é homologar a referida transação, e resolvendo o 

processo no mérito, principalmente, considerando a inexistência de óbice 

legal, uma vez que se trata de direito disponível. Não vislumbro ser caso 

de suspensão do processo, pois não considero razoável permitir que este 

feito fique sobrestado por vários, simplesmente para aguardar a quitação 

total da dívida acordada, uma vez que contraria inequivocamente os 

Princípios Constitucionais da Celeridade Processual, bem como as Metas 

Processuais determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

principalmente, considerando que se trata de ação que tramita no Juizado 

Especial. Nesse sentido, vislumbro ser totalmente apropriado a 

homologação por sentença do referido acordo, com a determinação para o 

arquivamento definitivo e imediato do processo, sendo que caso as 

parcelas não sejam pagas pelo devedor ou ocorra outra inadimplência 

poderá a parte lesada, facilmente, apresentar pedido de execução da 

sentença. Decido. Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

extrajudicial realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, julgo extinto o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo CPC. DEIXO de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, visto que não apresentou resistência a 

presente ação, realizando de forma imediata o acordo extrajudicial o qual 

deverá cumprir integralmente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE 

as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos. 

Guiratinga/MT, 09/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-43.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO OAB - GO17731 (ADVOGADO)

 

PJEC 1000010-43.2017.8.11.0036 Ação de Cobrança Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por POSTO CENTRAL LTDA 

EPP, em face de FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA. Durante o 

trâmite processual, as partes informaram que realizaram acordo 

extrajudicial, em relação ao objeto da presente lide, com o objetivo de 

colocar fim a esta ação, pugnando, assim, pela homologação por sentença 

da transação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica 

e da predominância da vontade das partes quanto ao mérito, a alternativa 

razoável para este Juízo é homologar a referida transação, e resolvendo o 

processo no mérito, principalmente, considerando a inexistência de óbice 

legal, uma vez que se trata de direito disponível. Não vislumbro ser caso 

de suspensão do processo, pois não considero razoável permitir que este 

feito fique sobrestado por vários, simplesmente para aguardar a quitação 

total da dívida acordada, uma vez que contraria inequivocamente os 

Princípios Constitucionais da Celeridade Processual, bem como as Metas 

Processuais determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

principalmente, considerando que se trata de ação que tramita no Juizado 

Especial. Nesse sentido, vislumbro ser totalmente apropriado a 

homologação por sentença do referido acordo, com a determinação para o 

arquivamento definitivo e imediato do processo, sendo que caso as 

parcelas não sejam pagas pelo devedor ou ocorra outra inadimplência 

poderá a parte lesada, facilmente, apresentar pedido de execução da 

sentença. Decido. Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

extrajudicial realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, julgo extinto o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo CPC. DEIXO de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, visto que não apresentou resistência a 

presente ação, realizando de forma imediata o acordo extrajudicial o qual 

deverá cumprir integralmente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE 

as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos. 

Guiratinga/MT, 09/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-16.2014.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT0015133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 8010034-16.2014.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso inominado retro, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte e caso o apelado não interpuser 

apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 09/07/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-76.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010019-76.2016.8.11.0036 Sentença. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta por GIOVANNE MILHOMEM FIGUEIREDO, 

em face de KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO. Na certidão retro do 

Oficial de Justiça, verifica-se que a parte reclamante não foi intimada da 

audiência de conciliação devido ao fato de seu endereço apresentado na 

petição inicial está incompleto. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. É motivo de extinção do feito sem resolução de 

mérito. Compulsando os autos, percebe-se que a petição inicial da 

presente Ação deve ser indeferida, pois o requerente não cumpriu com 

todos os requisitos presente no art. 319 e 320, equivalente a necessidade 

de trazer aos autos a sua qualificação e o seu endereço completo, 

conforme estabelecem os art. 330, IV c/c art. 321 do Novo CPC: Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. PARÁGRAFO ÚNICO. Se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, conforme o art. 485, I, do 

Novo CPC, o processo será extinto sem resolução de mérito quando a 

petição inicial for indeferida, devido a impossibilidade do prosseguimento 

do feito, se não vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; [...]. Assim, devido a inércia da parte autora 

impossível a continuidade da presente ação, principalmente, por não ter 

como ser intimar pessoalmente a parte para corrigir o referido erro. 

Decido. Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

a presente Ação de Divórcio Consensual, na forma do art. 485, I, do Novo 

CPC. Sem condenação às custas e despesas processuais. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 09/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-76.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010019-76.2016.8.11.0036 Sentença. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta por GIOVANNE MILHOMEM FIGUEIREDO, 

em face de KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO. Na certidão retro do 

Oficial de Justiça, verifica-se que a parte reclamante não foi intimada da 

audiência de conciliação devido ao fato de seu endereço apresentado na 

petição inicial está incompleto. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. É motivo de extinção do feito sem resolução de 

mérito. Compulsando os autos, percebe-se que a petição inicial da 

presente Ação deve ser indeferida, pois o requerente não cumpriu com 

todos os requisitos presente no art. 319 e 320, equivalente a necessidade 

de trazer aos autos a sua qualificação e o seu endereço completo, 

conforme estabelecem os art. 330, IV c/c art. 321 do Novo CPC: Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. PARÁGRAFO ÚNICO. Se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, conforme o art. 485, I, do 

Novo CPC, o processo será extinto sem resolução de mérito quando a 

petição inicial for indeferida, devido a impossibilidade do prosseguimento 

do feito, se não vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; [...]. Assim, devido a inércia da parte autora 

impossível a continuidade da presente ação, principalmente, por não ter 

como ser intimar pessoalmente a parte para corrigir o referido erro. 

Decido. Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

a presente Ação de Divórcio Consensual, na forma do art. 485, I, do Novo 

CPC. Sem condenação às custas e despesas processuais. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 09/07/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23/2018/DFO Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino , MM. Juiz de Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; Considerando que a 

servidora Elisangela Aparecida Vieira da Silva Delfino, Matrícula 25715, 

Distribuidora efetiva desta Comarca, estará de férias no período de 16 de 

julho a 14 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo de 1° de 

março de 2017 a 1° de março de 2018.     RESOLVE:     Art. 1º Designar, o 

servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13.926, para responder pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca, no período de 16 de julho a 14 de 

agosto de 2018. Art. 2º DESIGNAR a servidora Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, Analista Judiciária, matrícula 8070, para responder pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca, no período de 16 de julho a 15 de 

agosto de 2018, nos casos de afastamentos e impedimento legal do 

substituto EVANDRO LUDVIG.   Registre-se e cumpra-se, remetendo-se 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   

Itaúba-MT, 12 de julho de 2018Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direitotable

 PORTARIA Nº 23/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino , MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que a servidora Elisangela Aparecida Vieira da Silva 

Delfino, Matrícula 25715, Distribuidora efetiva desta Comarca, estará de 

férias no período de 16 de julho a 14 de agosto de 2018, referente ao 

período aquisitivo de 1° de março de 2017 a 1° de março de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º Designar, o servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13.926, para 

responder pelo Cartório Distribuidor desta Comarca, no período de 16 de 

julho a 14 de agosto de 2018.

 Art. 2º DESIGNAR a servidora Lucilene Pedrosa Rodrigues, Analista 

Judiciária, matrícula 8070, para responder pelo Cartório Distribuidor desta 

Comarca, no período de 16 de julho a 15 de agosto de 2018, nos casos de 

afastamentos e impedimento legal do substituto EVANDRO LUDVIG.

 Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Itaúba-MT, 12 de julho de 2018

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

PORTARIA Nº 20/2018/DF     O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;CONSIDERANDO a edição do 

Provimento nº 15/2017-CM, que dispõe sobre a implantação da Central de 

Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

que altera o Provimento nº 19/2016-CM;     CONSIDERANDO o prazo para 

implantação especificado no Provimento nº 12/2017-CGJ, datado de 10 de 

outubro de 2017, que dispõe sobre o funcionamento da Central de 

Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

altera o Provimento nº 31/2016/CGJ;     CONSIDERANDO a implantação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Itaúba, vinculada 

à Central de Distribuição, conforme previsão no artigo 2º do Provimento 

12/2017/CGJ.     RESOLVE:Artigo 1º. A Central de Arrecadação e 

Arquivamento funcionará de acordo com a regulamentação elaborada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça e observadas às normas previstas na 

CNGC.   Artigo 2º. Estabelecer que a Servidora LUCILENE PEDROSA 

RODRIGUES, matrícula 8070, Gestora Administrativa III, lotada na Central 

de Administração desempenhe suas funções junto a Central de 

Arrecadação e Arquivo.     Artigo. 3º - DESIGNAR o servidor EVANDRO 

LUDVIG, matrícula 13926, Gestor Geral, nos casos de afastamentos e 

impedimento legal da servidora LUCILENE PEDROSA RODRIGUES.Artigo 4º. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Publique-se e 

cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso, ao Ministério Público Estadual, e à Subseção da OAB de 

Colíder.Itaúba/MT, 26 de junho de 2018.       Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direitotable

 PORTARIA Nº 20/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 15/2017-CM, que dispõe sobre 

a implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Estado de Mato Grosso, que altera o Provimento nº 19/2016-CM;

 CONSIDERANDO o prazo para implantação especificado no Provimento nº 

12/2017-CGJ, datado de 10 de outubro de 2017, que dispõe sobre o 

funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e altera o Provimento nº 31/2016/CGJ;

 CONSIDERANDO a implantação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento na Comarca de Itaúba, vinculada à Central de Distribuição, 

conforme previsão no artigo 2º do Provimento 12/2017/CGJ.

 RESOLVE:

Artigo 1º. A Central de Arrecadação e Arquivamento funcionará de 

acordo com a regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas às normas previstas na CNGC.

 Artigo 2º. Estabelecer que a Servidora LUCILENE PEDROSA RODRIGUES, 

matrícula 8070, Gestora Administrativa III, lotada na Central de 

Administração desempenhe suas funções junto a Central de Arrecadação 

e Arquivo.

 Artigo. 3º - DESIGNAR o servidor EVANDRO LUDVIG, matrícula 13926, 

Gestor Geral, nos casos de afastamentos e impedimento legal da 

servidora LUCILENE PEDROSA RODRIGUES.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, ao Ministério Público Estadual, e à Subseção da 

OAB de Colíder.

Itaúba/MT, 26 de junho de 2018.
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 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90122 Nr: 1614-36.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GONÇALVES REBUSSI, HERALDO MARCELO 

REBUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA 

LUCAS COSTA, LUIZ ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 90122

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, COM URGÊNCIA, servindo a cópia como 

mandado ou, ausente eventual documento, solicite a complementação 

junto à origem.

 Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória.

 Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo.

 Às providências.

Decisão prolatada às 15h30 do dia 16/07/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

De Colíder para Itaúba, 16 de julho de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2331 Nr: 127-85.2005.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOS SANTOS GUILHERME, VENINA 

VITOR DA SILVA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406/MT, Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR PAGOTTO, Cpf: 04572149968, 

Rg: 689.866-1, Filiação: Antonio Pagotto Filho e de Aurelia Vietro, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.398,00 (Um mil e trezentos e noventa e oito 

reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o valor acima mencionado 

corresponde a R$ 1.398,00 (um mil, trezentos e noventa e oito reais) a 

título de custas judiciais, totalizando o valor acima mencionado., contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 16 de julho de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 1611-52.2016.811.0096

 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: ZEUZA SATURNILIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 234, 482, VI e 1209, todos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimaro advogado da 

Parte Autora, via DJE, bem como ao Procurador da Autarquia Demandada, 

via Sistema, acerca do reagendamento da perícia médica para o dia 15 de 

agosto de 2018, às 17h30min, ficando desde já advertida a parte autora 

comparecer à perícia munida de todos laudos médicos e demais 

documentos que se fizerem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 1611-52.2016.811.0096

 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: ZEUZA SATURNILIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a impossibilidade do perito médico nomeado realizar a 

perícia agendada para a data de hoje, tendo em vista estar em gozo de 

férias e com viagem marcada, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 

482, VI da CNGC, reagendo a perícia médica para o dia 15 de agosto de 

2018, às 17h30min, devendo a parte autora comparecer à perícia munida 

de todos laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessárias.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57295 Nr: 1244-70.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, Jose Mariano Neto, 

Divina Maria de Araújo Mariano, Ricieri Luchesi Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 48504 Nr: 839-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Quintiliano Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Impetrante, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 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 do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso e considerando que não há Conciliador 

credenciado nesta Comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidido(a) pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o 

dia 29/08/2018, às 13h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição 

de documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 1116-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA VEIGA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANDERGISO NUNES DE OLIVEIRA, 

RAIMUNDO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, insta consignar que o requerido AVANDERGISO NUNES DE 

OLIVEIRA, devidamente citado (fls. 48), não apresentou contestação no 

prazo legal, conforme certidão de fls. 50. Desta feita, DECRETO sua 

REVELIA, porém, deixo de aplicar seus efeitos, tendo em vista tratar os 

presentes autos de direito indisponível (art. 345, II, do CPC).

O Requerido RAIMUNDO SOARES DE SOUZA manifestou-se às fls. 36 

concordando, expressamente, com a procedência do pedido.

A parte autora juntou exame de DNA às fls. 17/18, confirmando a 

paternidade em relação ao requerido AVANDERGISO NUNES DE 

OLIVEIRA, o que não foi contestado pelos demandados.

Sendo assim, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39559 Nr: 365-71.2016.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que foram infrutíferas todas as tentativas de citação e 

intimação do Requerido para comparecimento nos autos, bem como as 

audiências designadas no feito com o propósito de se obter composição 

amigável acerca do litígio, CANCELO a solenidade outrora agendada.

 Em continuidade ao andamento do feito, determino o cumprimento integral 

do despacho proferido às fls. 40.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 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, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e nos termos do art. 399 do CPP, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de AGOSTO de 2018, às 

15h.Estando os réus presos, INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE. Caso resida 

em outra comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para intimação desta 

decisão.Havendo testemunha residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a 

testemunha no endereço declinado pelas partes, advertindo-as de que, em 

caso de não comparecimento estando devidamente intimadas, poderão 

responder por crime de desobediência.INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20080 Nr: 30-25.2011.811.0048

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LUTZ CABRAL, LIZIANE FRANCISCA 

LUTZ CABRAL, ARLY CABRAL, ANDRÉA LUTZ CABRAL PRESSOTO, 

LUCIO FLÁVIO LUTZ CABRAL, RAFAEL LUTZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora a se manifestar no prazo de 05(cinco) dias o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1343-11.2017.811.0048

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a emenda retro, assim recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

29/08/2018, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. 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.: 40547 Nr: 3111-69.2017.811.0048

 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: JOSE RIBAMAR OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Pedido de Isenção de Custas e Taxas Judiciárias feito pelo 

exequente.

 Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Analisando as razões suscitadas pela parte litigante, entendo que o 

presente Pedido de Isenção de Custas e Taxas Judiciárias não merece o 

escudo jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.”

Esta simples afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios 

se outras provas lhe convençam que o requerente não preenche os 

requisitos exigidos pela lei.

Tendo em vista que a parte deveria ter peticionado a este juízo a 

distribuição/duplicidade da ação, antes de ser prolatada a sentença de 

Ref. 10.

In casu, entretanto, entendo que o executado não se enquadra na 

hipótese albergada pela lei. Por outro lado, os peticionante não faz 

qualquer prova de que não tem condições financeiras de arcar com as 

despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua 

família.

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o Pedido de Isenção de Custas e Taxas 

Judiciárias intentando pelo requerente feito em Ref. 14, determinando o 

prosseguimento do feito até a satisfação integral do débito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-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.: 25495 Nr: 1115-41.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINICE MOREIRA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – artigo 593, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões, ao apelado 

para, no prazo de 8 (oito) dias, também arrazoar (CPP, artigo 600).

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-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.: 25492 Nr: 1112-86.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – artigo 593, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões, ao apelado 

para, no prazo de 8 (oito) dias, também arrazoar (CPP, artigo 600).

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-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.: 25223 Nr: 992-43.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária e retirado, conforme Ref, 101.

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.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.
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5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 26485 Nr: 315-76.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO MENDES

 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: LORENA ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 487-47.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. 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.: 44648 Nr: 1632-07.2018.811.0048

 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: ACAV, CMAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Pedido de Isenção de Custas e Taxas Judiciárias feito pela 

requerente.

 Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Analisando as razões suscitadas pela parte litigante, entendo que o 

presente Pedido de Isenção de Custas e Taxas Judiciárias não merece o 

escudo jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.”

Esta simples afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios 

se outras provas lhe convençam que o requerente não preenche os 

requisitos exigidos pela lei.

In casu, entretanto, entendo que o executado não se enquadra na 

hipótese albergada pela lei. Por outro lado, os peticionante não faz 

qualquer prova de que não tem condições financeiras de arcar com as 

despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua 

família.

 Deste modo, uma vez que não foi provada a sua hipossuficiência, não a 

permite vislumbrar os objetivos da gratuidade da justiça.

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o Pedido de Isenção de Custas e Taxas 

Judiciárias intentando pela requerente feito em Ref. 8, determinando o 

prosseguimento do feito até a satisfação integral do débito.

4. Ademais, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda o recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, uma vez 

que não comprovou ser hipossuficiente nos termos da lei, tudo sob pena 

de indeferimento da inicial.

5. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-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.: 33946 Nr: 115-98.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto o pedido postulado 

pela requerida referente ao parcelamento da dívida.

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.: 45122 Nr: 1808-83.2018.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto do §1º, 
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do artigo 98, do NCPC.

2. Cite-se o devedor executado, no endereço constante na inicial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da pensão alimentícia, com os acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária 

da representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, § 3.º).

3. Após, decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos à patrona da parte exequente, após vistas ao Ministério 

Público.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 16 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24375 Nr: 512-65.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OZETE FREITAS, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/MT

 “Vistos.

 1. Primeiramente homologo a desistência das testemunhas Arilson Araujo 

da Silva, Lizia Raquel Rotili Chaves, Francisco Batista do Amaral Neto, 

Suzana Caetano dos Santos Scaranato e José Felipe Horta.

2. Ademais, considerando que o membro do Ministério público insiste na 

oitiva da testemunha faltante, Sra. Maria da Silva Franco, designo 

audiência para continuação da instrução para o dia 14/08/2018, às 

15h45min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder a intimação apenas da 

testemunha Sra. Maria da Silva Franco e o requerido Valdeci Luiz Colle 

para comparecerem ao ato designado.

4. De outro giro, defiro o pedido ministerial retro para que o valor da 

testemunha Edilameire de Almeida Silva seja como informante do Juízo.

5. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 1843-43.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDBM, IPDB, FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12.144, MARCIA REGINA 

ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:19.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 17 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 258-87.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 593, Código de Processo Penal.

2. Vista ao apelante para apresentação de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias, pena de subida sem elas (art. 601, CPP) e, após, oferecidas ou 

certificado o decurso do prazo (art. 600, CPP), ao apelado para, em igual 

prazo, também arrazoar.

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 669 Nr: 26-71.2000.811.0048

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÍLIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 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 as partes 

em 05 dias, manifestar quanto a penhora efetivada

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000160-85.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE DE ARAUJO NASCIMENTO 99057271168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

ELCIONE MARQUES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 988-61.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ELETRICA PARANAVAI LTDA-ME, 

JANDIRA MATARA BARRETO, GLEBERSON MATARA BARRETOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDIRA MATARA BARRETO, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL ELETRICA PARANAVAI LTDA-ME, JANDIRA MATARA 

BARRETOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA 000995/07-A, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 000995/07-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/03/2007

 - Valor Total: R$ 1.109,53 - Valor Atualizado: R$ 1.109,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. 31.

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 16 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48131 Nr: 1914-71.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP, CNPJ: 03866337000174, Inscrição Estadual: 

13.194.613-7. 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: 16/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO MADEIRAS - EPP, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA Nº 36.292.386-8, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

36 .292.386-8 /2009,  36 .292 .387-6 /2009 ,  36 .355 .780-6 /2009, 

36.355.781-4/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/01/2009

 - Valor Total: R$ 167.958,20 - Valor Atualizado: R$ 167.958,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a 

Secretaria para ato do ofício;

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 16 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46570 Nr: 345-35.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CHIOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA CHIOTTI LTDA - ME, CNPJ: 

05745926000120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de MADEIREIRA CHIOTTI LTDA 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 4838, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4838/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 887,55 - Valor Atualizado: R$ 887,55 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.36, a 

Secretaria para ato do ofício;

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 16 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46379 Nr: 168-71.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI JORGE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVI JORGE DE CASTRO, Cpf: 

32578288100, Rg: 0564022-9, Filiação: José de Castro e de Doracina 

Cordeiro de Castro, data de nascimento: 20/01/1959, brasileiro(a), natural 

de Jardim Alegre-PR, divorciado(a), autônomo, Telefone (66) 9632-6909. 

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. .
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Sentença: Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei 

n.º 6.830/80 c/c artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.Condeno a 

parte executada ao pagamento das custas processuais, determinando o 

efetivo recolhimento, na forma legal.Honorários advocatícios consoante 

fixados no despacho inicial (fls.21).Transitada em julgado e inexistindo 

formalização de pleito executório (honorários advocatícios), no prazo de 6 

(seis) meses (CPC, art. 475-J, § 5º), arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 16 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33409 Nr: 2233-44.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS DOIS IRMÃOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POSTO DE MOLAS DOIS IRMÃOS LTDA., 

CNPJ: 86687506000136. 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: 24/11/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de POSTO DE MOLAS DOIS 

IRMÃOS LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3/1997, 

65/1997, 67/1997, 69/1997 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/1997

 - Valor Total: R$ 3.619,75 - Valor Atualizado: R$ 3.619,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.67, a 

Secretaria para ato do ofício

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 16 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 658-93.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA MADEIRA, 

CNPJ: 01512911000160. 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: 06/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ 

ALEXANDRE DA SILVA MADEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA 2009436, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 436/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/02/2009

 - Valor Total: R$ 189.524,50 - Valor Atualizado: R$ 189.524,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: (05) Existe determinação judicial a cumprir, 

fls.________, a Secretaria para ato do ofício;

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 11 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 176-48.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO SCARPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ APARECIDO SCARPIN, Cpf: 

42929075104, Rg: 602774, Filiação: Evaristo Scarpim e de Antonia Pelogia 

Scarpim, data de nascimento: 26/05/1968, natural de São Pedro do 

Turvo-SP, casado(a), tratorista. 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$ 485,16 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

àProcuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo dasanotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça doEstado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 11 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46273 Nr: 64-79.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALENCAR SIMIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ALENCAR SIMIONE, Cpf: 

50218182953, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 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$ 484,47 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 11 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61573 Nr: 273-09.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARCELLOS NETO & CIA LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO MARCELLOS NETO & CIA 

LTDA - EPP, CNPJ: 04199769000131. 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: 05/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face de SEBASTIÃO MARCELLOS NETO 

& CIA LTDA - EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

NFGC No 505875268, lavrada em 30/03/2007, competência(s) 7/2001 a 

10/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

FGMT201201245/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2012

 - Valor Total: R$ 26.643,63 - Valor Atualizado: R$ 26.643,63 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. 56.

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 10 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.: 72407 Nr: 921-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.56/61, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 16:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.07).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75902 Nr: 1876-38.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1876-38.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75902.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

presente de mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se ao Juízo de origem.

Matupá/MT, 16 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 719-64.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA, EMERSON PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, ANGELITA KEMPER - OAB:15090-O/MT, GIOVANNE 

GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568, RUY PORTELLA DE 

SOUZA - OAB:4.296/A-OAB/MT

 Autos nº 719-64.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66397.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada, Dra. ANGELITA KEMPER, 

para que se manifeste acerca do encargo ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de 

se manifestar em favor do acusado LUCAS DANIEL DE CARVALHO 

SIMIONI, para o qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 16 de julho de 2018.
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Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 1753-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1753-40.2018.811.0111.Código Apolo nº 75645.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 15, NOMEIO com defensor dativo do acusado 

Moisés Nunes Ribeiro o advogado Arlon de Souza Porto devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59757 Nr: 112-85.2016.811.0111

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 719-64.2017.811.0111.

Código Apolo nº 59757.

Vistos.

Considerando a juntada das contrarrazões à Ref. 35, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 16 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74731 Nr: 1347-19.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON WUZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1347-19.2018.811.0111 (Código 74731)Classe – 

Assunto:Alienação FiduciáriaRequerente: Portobens Administradora de 

Consórcios LtdaRequerido:Ademilson WuzlerVistos.Trata-se de pedido de 

busca e apreensão embasado em contrato garantido por alienação 

fiduciária, pelo qual o requerente Portobens Administradora de Consórcios 

Ltda, pretende alcançar o bem que se encontra em posse de Ademilson 

Wuzler, em decorrência do contrato nº 230079, em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente.Como é reconhecido no 

artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário, ou mediante instrumento de protesto.No caso judicializado, a 

mora da parte requerida ficou devidamente atestada pelos documentos 

juntados na inicial. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69.Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que 

deve ser depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá 

ser identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar 

inclusive o endereço para futura localização).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.De Peixoto de Azevedo para Matupá (MT), 16 de julho de 

2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75125 Nr: 1515-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 (...)Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de nulidade arguida pela 

Defesa.No mais, Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais 

que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

27 de julho de 2018, às 13h30min.INTIME-SE o réu para comparecer à 

audiência mencionada, a fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a 

Defesa.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas 

na resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Intimem-se. Expeça-se o necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 17 

de julho de 2018. Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52644 Nr: 788-38.2013.811.0111

 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: ALMYR GOMES DA TRINDADE, ELENICE PEREIRA DA 

TRINDADE SANDRI, CELOMAR SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VANIA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, compareça a Secretaria da Vara Única, com o Requerente, a 

fim de colher assinatura no Termo de Adjudicação a ser expedido.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº28 /2018/DF.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSITITUIÇÃO LEGAL DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO o mês de Junho e suas festas, onde que homenageiam 

três santos católicos: Santo Antônio (no dia 13 de junho), São João Batista 

(dia 24) e São Pedro (dia 29);

CONSIDERANDO o Provimento 19/2014/CM em que regulamenta o 

credenciamento de Psicólogos e Fisioterapeutas na 1ª Instância do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R a comemoração das festas Juninas no dia 27 de Julho 

de 2018 às 19h para os servidores da Comarca de Nobres.

II – C O N V I D A R todas as servidores (as) e seus familiares lotada 

nessa Comarca para participarem dessa festividade organizada pelo 

psicólogo credenciado Rodrigo José Santos de Andrade e pela 
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Fisioterapeuta Munira Kaalil, sendo que todos os servidores e demais 

convidados estejam vestido a caráter.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres - MT, 18 de Junho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal

 

P O R T A R I A Nº 30/2018-DF.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSITITUIÇÃO LEGAL DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

CONSIDERANDO a manifestação da Cooperativa de Crédito Poupança e 

Investimentos Ouro Verde de Mato Grorsso – Sicredi Ouro Verde – MT, 

por intermédio do seu advogado Vinicius Pereira Muller, com o objetivo de 

realizar em parceria com o Poder Judiciário, nos dias 18 e 19 do mês de 

julho do ano em curso;

CONSIDERANDO que aludida Cooperativa de Crédito, indicado o para 

nomeação na condição de mediador do juízo o Senhor Rodrigo José 

Santos de Andrade;

RESOLVE:

I – NOMEAR o Senhor RODRIGO JOSÉ SANTOS DE ANDRADE, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 1808850-3 SSP/MT e do CPF 022.033.131-61, 

psicólogo credenciado pela Tribunal de Justiça – MT, matrícula 28839, para 

atuar como conciliador/mediador para atuar nas audiências dos dias 18 e 

19 de julho de 2018, às expensas do estabelecimento bancário envolvido 

no mutirão.

II – Publique, remeta-se cópia ao Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos - Nupemec – TJMT.

Nobres - MT, 10 de Julho de 2018

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45956 Nr: 1588-81.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigo Romero Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 DECISÃO

 Vistos etc.

Verifica-se que a sentença, à ref.120 constou erroneamente o lapso de 

aumento na dosimetria da pena. Assim, por evidente erro material, que é 

corrigível, inclusive ex officio, corrijo o equívoco detectado, de modo que, 

passa a ter o seguinte teor:

 “Considerando a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal 

e a atenuante da confissão espontânea, aumento a pena em 06 (seis) 

meses e diminuo-a em 06 (seis) meses, tornando a pena em 3 (três) anos 

de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 1927-35.2017.811.0030

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo legal, se 

manifestar da diligência negativa (Ref. 30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 2017-43.2017.811.0030

 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: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDSRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo legal, se 

manifestar da diligência negativa (Ref. 24).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 2138-71.2017.811.0030

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo legal, se 

manifestar da diligência negativa (Ref. 31).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65667 Nr: 2148-18.2017.811.0030

 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: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimara a parte requerente para, no prazo legal, se 

manifestar da diligência infrutífera (Ref. 42).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71029 Nr: 1286-13.2018.811.0030

 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: Leila Cristina Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 54ª Ciretran, Ranulfo Lopes de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação e documentos acostados na Ref. 23, nos termos 

da Portaria nº 12/2016- DF desta Comarca, impulsiono o processo para 

intimar o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar, nos 

moldes do determinado na Ref.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 1659-44.2018.811.0030

 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: BBdDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de busca e apreensão/reintegração de posse 

em comarca distinta proposta por Banco BradescoS/A.

É o relatório. Decido.

 O art. 3º, § 12, do Decreto lei n. 911/69, dispõe que a parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando o requerimento 

conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do 

despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.

 No caso em análise, verifico que o requerido juntou aos autos a cópia da 

petição inicial, bem como a decisão que deferiu a busca e apreensão do 

veículo.

 Assim, defiro o pedido de busca e apreensão, o qual deverá ser cumprido 

em consonância com a decisão de fl. 18 – PDF.

 Com o cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

 Não havendo o cumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, intime-se o 

requerente para requerer o que entender de direito, de modo a efetivar o 

objeto deste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de caracterizar a 

desistência.

 Após, não havendo manifestação, 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.: 56352 Nr: 1198-43.2016.811.0030

 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: MASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o processo foi desarquivado na Ref.50, bem como 

que a causídica da requerente (procuração Ref. 51) está devidamente 

habilitada no sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71883 Nr: 1571-06.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Jacaseno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Stuker - 

OAB:15536/B

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

31/08/2018, às 08h:45min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Intimem-se às partes e seus advogados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71706 Nr: 1488-87.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Pereira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A MT, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

31/08/2018, às 08h:30min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Intimem-se às partes e seus advogados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68965 Nr: 393-22.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Wagner de Oliveira Sabini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944

 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 11h00mim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 961-38.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Martins de Aquino, Gisele Pereira da 

Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elídia Penha Gonçalves - 

OAB:MT - nº 2886

 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 14h15mim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 1698-41.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante original (art. 649, §2º, da 

CNGC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 161-49.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. da Silva & J. A. de Almeida Ltda - ME, Ana 

Paula da Silva, Maria Cleide Belloni Gobi, Eva Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:MT - 9.059, Daniele Isaura da Silva Cavalleri Rezende - 

OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 
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correspondência devolvida, requerendo o que entender de direito, 

conforme determinado na decisão de fl. 123.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35546 Nr: 658-26.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE LIMA, JAINE LAIZA 

SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...1. DEFIRO parcialmente o pedido de penhora retro e determino a 

penhora online via BACENJUD dos executados Luiz Fernando de Lima 

(CPF: 958.200.511-49) e Jaine Laiza Santos Souza (CPF: 050.030.701-60) 

e, subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 101-39.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. DEFIRO o pedido de penhora retro e determino a penhora online via 

BACENJUD do executado Anilton Borges Caldeira (CPF: 888.062.941-72).

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado 

na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes 

da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a 

partir deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio 

de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.

2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá a parte 

exequente se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014 da CGJ.

 3. Decorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para as devidas deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 525-18.2014.811.0031

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 VISTOS. [...] IV. Caso a parte devedora/executada não apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença ou concorde expressamente 

com os cálculos sem ressalvas, afasto os honorários advocatícios (art. 

85, § 7º, CPC), DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório.V. 

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1 e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 2007, n. 168, de 5 de 

dezembro de 2011 e n. 405, de 9 de junho de 2016), todas do Conselho da 

Justiça Federal, assim como considerando a Emenda Constitucional n. 62, 

de 9 de dezembro de 2009.VI. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas 

partes, DETERMINO a sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 100, CF e art. 535, § 3º, 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38688 Nr: 1386-33.2016.811.0031

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

15,00 (quinze) reais, para cumprimento do mandado de citação, por meio 

da Central de Pagamento de Diligência (CPD), eis que há notícia que o 

herdeiro Deuclides Fernandes do Santos encontra-se na comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 1377-71.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que o(os) 

veículo(os) encontrado(os) no Sistema RENAJUD esta(ão) com restrição 

de alienação fiduciária e reserva de domínio, o que inviabilizou restrição 

por este juízo, INTIME-SE a parte credora/exequente PESSOALMENTE, 

mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial, 

pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), para manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41659 Nr: 1472-67.2017.811.0031

 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: JOSE TIBALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 531 de 657



INSS-MT - OAB:

 II - que Assim, pela fundamentação acima exposta, conheço dos 

embargos de declaração, com o fito de acolhê-los no sentido de retificar o 

final do antepenúltimo parágrafo da sentença prolatada, para fazer 

constar:“A sentença não está sujeita a recurso necessário, por força do 

disposto no § 3º, I, do artigo 496 do CPC.”Mantenho a sentença atacada 

em todos os seus demais termos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31006 Nr: 123-68.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra de Azevedo Pitaluga EPP, 

Alessandra de Azevedo Pitaluga, Carlito Nunes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809, Guilherme F. Figueiredo Castro - OAB:10.647, José 

Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denfesoria Publica/MT - 

OAB:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com a 

complementação da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 75,00 

(sessenta e cinco reais), para cumprimento do mandado de Penhora, 

Avaliação e Intimação e , por meio da Central de Pagamento de Diligência 

(CPD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40994 Nr: 1094-14.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius pereira Müller, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos.

Cuida-se de Ação de cumprimento de sentença (arbitramento de 

honorários advocatícios) ajuizada por LUIS FELIPE LAMMEL e VINICIUS 

PEREIRA MULLER em face de RURAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS.

 Entrementes, a parte autora informou que o requerido quitou a dívida, 

pugnando assim pela extinção do processo (Ref. 36).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44097 Nr: 825-38.2018.811.0031

 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: Maria Celestina Gomes Meira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, nº 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, Cuiabá-MT, CEP: 78070-215, telefone 65 

999819047 / 65 30522103, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes.DESIGNO o dia 29 DE SETEMBRO DE 2018 (sábado), as 

08h00min, para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do 

Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, Rua Presidente Costa e Silva, nº 

410, Bairro Vila Nova, CEP nº 78.420-000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 

3343-1375.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44085 Nr: 820-16.2018.811.0031

 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: ADEMIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.

I - PROCESSE-SE em Segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

III - Por oportuno, com arrimo no art. 334 do CPC, REMETAM-SE os autos à 

conciliadora, com o escopo de que designe e realize audiência de 

conciliação no presente feito.

INTIME-SE a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 

conciliadora, importando a sua ausência em ato atentatório à dignidade da 

justiça, incidindo multa nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Designada a data da audiência de conciliação, proceda-se a CITAÇÃO da 

parte requerida para que compareça na audiência, acompanhada de seu 

procurador, constando que o prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação.

Consigne no mandado as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

III - Caso reste infrutífera a conciliação, apresentada a contestação 

tempestivamente, INTIME-SE a parte autora para oferecer impugnação.

VI – Oportunize a manifestação do MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 1583-51.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR ME, 

Cicero Barboza da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA em face de 

CÍCERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR ME e CICERO BARBOZA DA SILVA 

JUNIOR, ambos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação 

e a extinção da demanda – ref. 30.

 Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo supra sem 

manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 101-39.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35546 Nr: 658-26.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE LIMA, JAINE LAIZA 

SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41728 Nr: 1498-65.2017.811.0031

 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: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44005 Nr: 777-79.2018.811.0031

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celestina Gomes Meira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: 

"DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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."

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32996 Nr: 845-66.2006.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BATISTA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Em virtude da impossibilidade do(a) douto(a) representante ministerial 

comparecer à solenidade designada para 17/07/2018, visto a fruição do 

período de férias, conforme Ofício nº 226/2018, REDESIGNO para o DIA 23 

DE OUTUBRO DE 2018, às 16H30, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59292 Nr: 45-18.2018.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FISCHER, APARECIDA GARCIA 

FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref: 27, a carta de citação não foi encaminhada 

à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de modo que a solenidade 

designada resta prejudicada.

Assim, REDESIGNO audiência de conciliação para o DIA 23 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 14H00, na forma do art. 334 e seguintes do NCPC.

Cumpra-se no que couber o(a) despacho/decisão de Ref: 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34609 Nr: 745-43.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 177/179, com 

fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77650 Nr: 1237-80.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria Municipal de Serviço Social do Município de 

Nova Bandeirantes-MT, Marli Martinez Molero

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77650 - Autos n. 1237-80.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a requerente não apresentou o 

documento constante no inciso IX, do § 1º, art. 16, da Portaria nº 

32/2017/DF/NMV.

Assim, intime-se o autor, para no prazo de 05, juntar o documento acima 

citado, sob pena de indeferimento do pedido.

Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no 

prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 16 de julho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 859-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Johny da Silva Doria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 76840 – Autos n. 859-27.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação à fl. 94, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de agosto de 2018 às 09h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento do réu.

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 16 de julho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 1103-53.2018.811.0091

 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: Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Pavan - OAB:OAB/MT 

21.441, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 - ATO DE 

CONSTATAÇÃO DA ÁREA DE TERRA INVADIDA. (O valor do 

deslocamento, bem como ato para citação já fora recolhido, conforme fls. 

63/65).

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 77618 Nr: 1227-36.2018.811.0091

 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: MCIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 03 - ATO DE 

CITAÇÃO, ATO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA E ATO DE 

COMUNICAÇÃO AO INDEA (em razão do arresto cautelar de ofício).

Guia para deslocamento ao Município de Nova Bandeirantes/MT - zona 

urbana (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 432,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77618 Nr: 1227-36.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO A INICIAL e DEFIRO o recolhimento das custas ao final do 

processo.Ademais disso, há que se ressaltar que a concessão do 

deferimento não implica em ausência de pagamento da taxa judiciária, mas 

sim em uma mera isenção momentânea do custeio da lide, que ficará 

apenas postergada para o final do feito.Processe-se o presente feito em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II).Assim, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 17h.Cite-se 

a requerida pessoalmente e intime-se a parte requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente.Os mandados direcionados ao 

Requerente deverão conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 

Consigne-se em nos mandados destinados ao Requerente e a Requerida 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação.Por fim, diante das informações da autora de 

que o réu está na posse dos bens que possuem liquidação rápida, de que 

há semoventes a serem partilhados e que são de fácil dilapidação, bem 

como diante do poder geral de cautela, DETERMINO O ARRESTO 

CAUTELAR, de ofício, DE 50% DOS BENS DO CASAL, todavia, SEM 

INVERSÃO DA POSSE, em favor da Requerente.Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, bem como o INDEA para informar a 

existência dos semoventes registrados em nome da autora Mara Cristina 

Isaac Brito e do réu Ivo de Brito Guedes, anotando já referido órgão a 

indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) dos bens existentes em 

nome de quaisquer dos cônjuges. Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Intimem-se. Cumpra-se.De Alta Floresta/MT para Nova Monte 

Verde/MT, 13 de julho de 2018.ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINIJuiz de Direito em Substituição legal

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33850 Nr: 6-14.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVANILDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU para apresentar a guia de 

recolhimento, pois só foi juntado o comprovante de pagamento, sem a 

guia, o que torna impussível a conferência do recolhimento das custas 

processuais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50578 Nr: 848-57.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO DOS SANTOS & COSTA LTDA, 

PATRICIA FERREIRA CAMARGO DOS SANTOS, PEDRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMARGO DOS SANTOS & COSTA 

LTDA, CNPJ: 03866363000100. 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: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CAMARGO DOS SANTOS & 

COSTA LTDA, PATRICIA FERREIRA CAMARGO DOS SANTOSE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de COMÉRCIO DE 

MADEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11086/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2012

 - Valor Total: R$7.276,24 - Valor Atualizado: R$7.276,24 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Feito em ordem.1 - Expeça-se 

carta precatória para a citação da executada Patricia Ferreira Camargo 

dos Santos, observando o endereço de fl. 36.2 – Expeça-se mandado 

para a citação do executado Pedro da Costa, observando o endereço de 

fl. 36. 3 - Ressai dos autos pedido de citação por edital da empresa 

executada, Camargo dos Santos & Costa LTDA, porém, verifico que não 

se esgotaram todas as diligências a fim de localizar o endereço desta.3. 1 

- Assim, DETERMINO a busca de endereço da executada, nos sistemas de 

convênio do e. TJMT. 3. 2 - Aportando aos autos endereço diferente 

daquele declinado pela parte exequente, proceda-se a tentativa de citação 

por AR e se infrutífera, proceda-se com a citação pessoal.3. 3 - Caso 

frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do CPC.3. 4 - Decorrido o prazo sem resposta, 

desde já nomeio como curadora especial, para a defesa dos interesses do 

executado, a i. Advogada Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT n. 16.214), 

devendo a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias.3. 5 - Escoado o prazo, intime-se a parte exequente, por 

intermédio de seu patrono, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar sobre os rumos da execução.Intime-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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 16 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.: 51777 Nr: 1072-58.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR ANTÔNIO VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

EXEQUENTE para indicar bens em nome da parte EXECUTADA no prazo de 

15 dias , conforme determinação de fls 133/134.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1138-96.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, TIAGO 

ARAÚJO DA SILVA, LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55481 Nr: 650-15.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50912 Nr: 279-22.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4112-2

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E FEIJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA SOARES GIL - 

OAB:24200 - GO, THIAGO QUINTINO - OAB:32019-A - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETTI FERREIRA 

GONÇALVES - OAB:5467/MS, JOSIANE CARNEIRO NUNES - OAB:25053 

- GO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 355-70.2018.811.0107

 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: IVAIR DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, VANILSO 

DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi, MARISTELA FABRIS DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDE ROSA - OAB:18693/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Castro 

Neves - OAB:85888, PAULO RENATO JUCÁ - OAB:155307, Raphael 

Rodrigues da Cunha Figueiredo - OAB:198271 RJ

 “Vistos. O deferimento de medida liminar em ações possessórias exige o 

preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, em especial a 

comprovação de exercício de posse anterior e o esbulho praticado pela 

parte contrária. Nesse condão, no caso concreto, em análise de cognição 

sumária, tenho que a parte autora pretende reaver liminarmente a posse 

perdida em razão do cumprimento de ordem de despejo emanada do Juízo 

da 32ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, alegando que os 

autores não fazem parte do polo passivo de tal demanda, bem como a 

utilização de “empresas de fachada” pela parte requerida. Ora, em linhas 

gerais, se a perda da posse decorreu de ordem judicial de despejo emitida 

por outro juízo, não se pode concluir que tal fato configure esbulho 

possessório. Até mesmo porque qualquer decisão nesse sentido 

acarretaria indevida ingerência na decisão judicial proferida por outro 

juízo. Não há, portanto, que se falar em posse injusta nesse início de 

processo que autorize o deferimento de liminar. Ainda que se possa 

discutir que o cumprimento da ordem de despejo extrapolou os limites da 

área litigiosa daqueles autos, tal fato demanda ampla dilação probatória, o 

que afasta os requisitos necessários ao deferimento da tutela pretendida. 

Do mesmo modo, a alegação de suposta utilização de “empresas de 

fachada” também requer exaustiva produção de provas. Ante o exposto, 

INDEFIRO a tutela pretendida. Sai a parte requerida citada para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do CPC. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Railson Silva Barbosa, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52025 Nr: 89-25.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA MARIA MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11277-B MT, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar, 

no prazo de 05 dias, se possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50862 Nr: 233-33.2013.811.0107

 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: ODILA DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar, 

no prazo de 05 dias, se possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22544 Nr: 103-58.2004.811.0107

 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: LUCIA MARIA RIBEIRO BARBOSA MACEDO, GEDEÃO 

RIBEIRO ISRAEL MACEDO, ANDREIA CRISTINA MACEDO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEULI BRUN, QUIRINO BUENO, ANASTÁCIO 

RIBEIRO DE ARAÚJO, ANTONIO JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO LIMA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA DE FLS. 186/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50500 Nr: 765-41.2012.811.0107

 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: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV, ANNA MAMETYEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Wilson Martins - 

OAB:5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31093 Nr: 509-74.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Bruneta Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 

DIAS, CONTRARRAZOE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE FLS. 206/209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51629 Nr: 941-83.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPDS, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Iná Gramkow - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Carraro 

Hernandes - OAB:36412 OAB-PR

 INTIMO A ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA DE 

FLS. 142/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50155 Nr: 386-03.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Parzianello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro da Silva Andrieski - 

OAB:7460-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-79.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000017-79.2018.8.11.0107. REQUERENTE: MARIA REGINA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. MARIA 

REGINA PEREIRA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em síntese, alegou que não tem 

relação contratual com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12672611. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12681240 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 12747138. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e de 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 365,09 e R$ 461,81, torna-se imprescindível que a 

empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não 

foi juntado nos autos nenhum documento probatório pela parte reclamada 

(ID 12672611). Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11937318), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos 

de R$ 365,09 (trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) e de 

R$ 461,81 (quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos); 

b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (17/01/2014, ID 11937318) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 
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efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga ==================================== 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que 

produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 

26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-72.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LAUZELINA CANUTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000011-72.2018.8.11.0107; Valor causa: R$ 

14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LAUZELINA CANUTO DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1000011-72.2018.8.11.0107; Valor causa: R$ 14.310,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. NOVA UBIRATÃ - MT, 17 de julho de 2018 

Atenciosamente. GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-64.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MUNIZ DE SOUZA (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000018-64.2018.8.11.0107; Valor causa: R$ 

14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GERMANO MUNIZ DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000018-64.2018.8.11.0107; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. NOVA UBIRATÃ - MT, 17 de julho de 2018 

Atenciosamente. GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Comarca de Novo São Joaquim

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 06/2018-CA

O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, M.M Juiz Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Gabriel Henrique de Oliveira Brito, matrícula 32641, 

Analista Judiciário desta Comarca, para exercer o cargo de Gestor (a) 

Judiciário, durante o período de férias do servidor titular WILMAR 

BARBOSA CRUZ, matrícula 20777, no período de 16/07/2018 a 

29.07.2018.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Registre-se.

 Novo São Joaquim, 16 de julho de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 772-41.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joiça Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Becker - OAB:MT 14071-O, 

Marco Antônio Algodoal de Almeida - OAB:1.270-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para manifestação quanto ao cálculo elaborado pela 

contadora judicial e, em seguida, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76868 Nr: 182-83.2017.811.0106

 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: Maria Miromá Gomes 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:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70033 Nr: 540-58.2011.811.0106

 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: Valdemar da Silva Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Serafim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

OFICIE-SE a Equipe Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta 

Comarca, para que no prazo de 15 (quinze) dias, realize Estudo 

Psicossocial do caso, informando, detalhadamente, as condições em que 
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se encontram o interditado e interditando.

Em seguida, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso o feito para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68990 Nr: 162-39.2010.811.0106

 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: Aneusinha Peres de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68492 Nr: 450-21.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo de França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Nunes - OAB:MT/5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8.944/O

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de penhora de bens imóveis e semoventes em 

desfavor dos executados, ante a inexistência de valores em conta 

bancária para pagamento do débito.

O requerente aduz que os requeridos efetuaram a divisão do patrimônio 

do de cujus, Jerônimo de Carvalho David, no ano de 2013, em 

procedimento de arrolamento, sem que a dívida contraída com o 

requerente fosse informada.

 Pugnam pela penhora de dois imóveis rurais e 144 cabeças de gado que 

foram constituíam o patrimônio do de cujus no procedimento de 

arrolamento extrajudicial.

Decido.

Em análise dos autos, verifica-se que a presente demanda teve início em 

2009, quando o Sr. Jerônimo de Carvalho David era vivo.

 Com o falecimento do Sr. Jerônimo de Carvalho David, a requerida 

Terezinha de Rezende David e demais herdeiros realizaram no ano de 

2013 o procedimento de divisão dos bens deixados pelo falecido, via 

arrolamento no cartório de 2º Ofício da cidade de Chapada dos 

Guimarães-MT.

Ocorre que, no ano de 2015, a requerida Terezinha de Rezende, em 

audiência de conciliação, realizou acordo com o requerente para quitação 

do débito. Contudo, cumpriu apenas parcialmente o acordo, adimplindo 

com as duas primeiras parcelas integrais e metade da terceira parcela.

Desta forma, cabível o pedido de penhora realizado pelo requerente às fls. 

289/290, devendo a penhora recair sobre os bens suficientes para 

adimplemento do débito.

DISPOSITIVO

Posto isso, DEFIRO parcialmente o pedido do requerente, devendo a 

penhora recair sobre o imóvel matriculado sob o número 39.488, do CRI de 

Barra do Garças-MT, visto que o valor atribuído ao imóvel (fls. 291/294) é 

suficiente para quitar integralmente a dívida, evitando-se, assim, o 

excesso de execução.

EXPEÇA-SE ofício ao CRI de Barra do Garças para averbar a penhora 

junto à matrícula do imóvel.

Efetivada a penhora, INTIMEM-SE as partes para manifestação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78701 Nr: 142-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Rio Manso - R. P. de Araújo e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesat Combustíveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Henrique Alberto 

Dantas Cabral - OAB:6718

 Ante o exposto, RECEBO os embargos à execução, determinando:I.A 

SUSPENSÃO da execução de título extrajudicial em apenso, processo nº 

76527, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC;II.A INTIMAÇÃO da 

embargada, na pessoa de seus procuradores, para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, do CPC).Após, 

voltem-me os autos conclusos.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 17 de julho de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75276 Nr: 1705-66.2017.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tempestivos, recebo os presentes embargos à execução.

Deixo de conferir efeito suspensivo aos embargos, posto que, apesar do 

requerimento do embargante, não restou demonstrado que o 

prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou 

incerta reparação, bem como pelo fato de a execução não estar garantida 

por penhora, depósito ou caução suficiente.

Intime-se a parte contrária, na pessoa do seu advogado constituído nos 

autos, para impugnar os embargos em 15 (quinze) dias, se assim desejar, 

consoante estatuído no artigo 920do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64964 Nr: 1351-46.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUILA TAVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 o INSS manifestar sobre o laudo médico e 

para ser CITADA, no prazo legal 60 (sessenta) dias para contestação. E 

fica também intimada a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61035 Nr: 219-85.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR, AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos em correição,

CUMPRA-SE integralmente a determinação retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61004 Nr: 187-80.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delviria Madalena Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre o retorno dos autos do Egrégio TRF, dê-se vista às partes para 

manifestação. 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.: 60294 Nr: 210-60.2012.811.0095

 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: ARA, EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O presente foi sentenciado à fl.52.

Tendo em vista às fls.74/88 e a cota ministerial retro, ARQUIVEM-SE os 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39307 Nr: 20-68.2010.811.0095

 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 Sergio Tempouven

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101/MT, Eliane Teles Hammoud - OAB:9315-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição,

Tendo em vista a manifestação retro da parte executada informando que o 

valor pleiteado pelo exequente, informado às fls.259/262, foi devidamente 

quitado, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos sobre as fls.267/268, sob pena de 

arquivamento do feito.

Às providências.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37851 Nr: 642-21.2008.811.0095

 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: WERNER SCHEEL

 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:

 Vistos em Correição.

Diante do retorno dos autos do E. TRF da 1ª Região, determino a intimação 

das partes para se manifestarem no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena do arquivamento definitivo do feito.

Em havendo requerimento de arquivamento ou decorrido o prazo em 

branco, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39762 Nr: 473-63.2010.811.0095

 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: Alcilino Prudente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat Centrais Eletricas Matogrossenses s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espíndola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A

 Vistos em correição,

DEFIRO o pedido retro.

INTIME-SE.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78043 Nr: 3223-91.2017.811.0095

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SANABLE SANTANA, MARCELO DE 

SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação do patrono da parte autora, 

para impugnar as contestações no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79278 Nr: 706-79.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 
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ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGINO DE SOUZA OLIVEIRA, Instituto 

Ecológico Cristalino Ltda., COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Certifico que, procedo a intimação do patrono da parte autora, para 

impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 705-94.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Fausto Richter, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte requerente, para 

manifestar-se quanto à correspondência devolvida juntada na Ref.42 - 

(não procurado, o endereço é localizado na Zona Rural), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67740 Nr: 1361-56.2015.811.0095

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MARTINS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Fianciamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos em Correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 182.

 Após, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu patrono, para efetuar 

o pagamento das custas processuais de fl.191, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em não havendo pagamento, proceda-se o encaminhamento o rol de 

documentos ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA do E. 

TJMT, nos termos do item 2.28.2. da CNGC/MT, para PROTESTO.

Após, arquivem-se os autos, com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64000 Nr: 838-78.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO JOSÉ PICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nesta data, procedo a baixa da restrição do veículo, via Renajud, 

conforme extrato em anexo.

Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-04.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ (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 27/08/2018, 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, 17 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FRANCISCO DA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, abro vista dos autos ao advogado da 

parte autora para regularizar o presente processo, pois na inicial conta 

como Polo passivo SEBASTIÃO FRANCISCO DA CRUZ e na autuação do 

processo consta SIDNEI FRANCISCO DA COSTA. Paranaíta/MT, 17 de julho 

de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-71.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE ESCOLAR SAO PEDRO 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 23/08/2018, 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, 17 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-56.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FRANCISCO DA COSTA (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 27/08/2018, 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 
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audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-28.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 2708/2018, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 70300 Nr: 1581-74.2018.811.0022

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDdSM, DLM, HDMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a petição inicial, verifico que os documentos anexos não 

possibilitam a visualização por erro de digitalização.

Desta feita, determino a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora anexe novamente 

os documentos necessários, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de julho de 2018.

Fábio Alves Cardoso

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 238-14.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves Gonçalves, Arnaldo Paulo Louredo, 

Leila Amorim de Melo Porto, Lázara Borges Mendonça, Diassis Moreira de 

Azevedo, Jose Francisco Santos, Maria Merces da Costa, Valdemir 

Rodrigues Pereira, Sandro Amorim de Melo, Marinete dos Santos Martins, 

Luis Henrique Luzine, Valdiro Pedroso Francisco, Valdivino Ferreira 

Oliveira, Walter Batista Camilo, Raimundo Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42507 Nr: 764-83.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleibio Marcio Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Cleibio Marcio Ribeiro de 

Sousa, Cpf: 85847593104, Rg: 1133449-5 SSP MT Filiação: Maria de 

Lourdes Ribeiro de Sousa, data de nascimento: 18/01/1977, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, casado(a), tratorista, Endereço: Rua: A, 

Qd 02 Lt 05, Bairro: Cohab, Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:545,48 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a custas e o 

valor de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos) referente a 

taxa judiciária.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Gestora do CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41716 Nr: 1463-11.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Jonathan Nunes de Souza, 

CNPJ: 05771573108Inscrição Estadual: 2.668.085 SSP MT, data de 

nascimento: 14/11/1994, brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, 

convivente, empacotador, Endereço: Sítio Bom Jesus Indo Para O 

Assentamento Canudos, Cidade: Pedra Preta-MT

Denunciado(a): Jonathan Nunes de Souza, CNPJ: 05771573108Inscrição 

Estadual: 2.668.085 SSP MT, data de nascimento: 14/11/1994, 

brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, convivente, empacotador, 

Endereço: Sítio Bom Jesus Indo Para O Assentamento Canudos, Cidade: 

Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:544,26 (quinhentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos), sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) refente a custas e o valor de R$ 

130,86 (cento e trinta reais e oitenta e seis centavos)

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de:O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais 

e/ou taxas 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.

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Gestora da CAA
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 68658 Nr: 933-94.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiani Paula da Silva Garcia, MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Liz Giordani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de Ref: 14 - nomeio como Advogado Dativo o causídico 

militante nesta municipalidade - Dr. Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 

14033, para proceder a defesa do Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumprir os requesitos do despacho de Ref: 04.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141546 Nr: 4780-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Celio da Silva, Lucimare Mariana Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/MT, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 Intimar o advogado do inteiro teor da certidão do oficial de justiça ref. 167

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 2134-11.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanil de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95955 Nr: 398-89.2014.811.0028

 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: ORNILA INOCENCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT, Suyan Magalhães de 

Lima - OAB:14.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente da juntada da certidão do oficial de justiça ref. 

52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 2427-78.2015.811.0028

 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: Francisco das Chagas Lemos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para impugnar a contestação de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157194 Nr: 3098-96.2018.811.0028

 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: Vandinei da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 11h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca, conforme 

ref. 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150915 Nr: 617-63.2018.811.0028

 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: AMBR, ABR, AONR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, SdEdE-S, CEdE-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Batista de A. Nogueira 

da Costa - OAB:8861, Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso- PGE - OAB:

 INTIMANDO as partes, que encontra-se redesignada audiência de 

conciliação, para o dia 05 de Setembro de 2018, às 09h20min, perante 

este Juízo e Comarca de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157067 Nr: 3057-32.2018.811.0028

 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: Angela Lucia Cunha Chaves Santos

 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 11h30min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca, conforme 

ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150915 Nr: 617-63.2018.811.0028

 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: AMBR, ABR, AONR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, SdEdE-S, CEdE-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Batista de A. Nogueira 

da Costa - OAB:8861, Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso- PGE - OAB:

 INTIMANDO a parte autora, para inpugnar a contestação apresentada pela 
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parte requerida - ref. 30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 1885-36.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vifalos Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146871 Nr: 7481-54.2017.811.0028

 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: Angelo Benedito de Arruda

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143529 Nr: 5608-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira Costa

 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:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo 

(25.08.2017), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde a data do requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré 

já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu e os demais 

presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9798 Nr: 618-05.2005.811.0028

 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: Paulo César Semedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Assis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 Certifico que faço a intimação das partes para mnifestar acerca da 

petição de fls. 205/209, manifestação do arrendatário Cássio Marcos de 

Assis

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9011 Nr: 1639-50.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de 

Poconé na pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473A-MT

 Certifico que faço a intimação da parte requerida para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de fls. 72/81, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70151 Nr: 1327-30.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Santa Edwirges Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelino Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Marcio Bonafim - 

OAB:11590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 5211

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154388 Nr: 2024-07.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar da juntada de petição de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144586 Nr: 6009-18.2017.811.0028
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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: Adriana Frederico

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102270 Nr: 2550-13.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia da Silva Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 102270

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.: 158386 Nr: 3527-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joenilson Ambrósio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 158386

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de Joenilson 

Ambrosio Gonçalves, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido contrato de participação em Grupo 

de Consórcios Segmentos Veículos Automotor, garantia da dívida, o 

requerido transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse 

indireta do bem abaixo descrito:

Marca: CHEVROLET, Modelo: PRISMA 1.0MT ADV, Ano de Fabricação: 

2014/2015, Cassi: 9BGKF69B0FG179574, Placa: QBB-4468, Cor: 

BRANCA.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15833/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301

 Vistos em correição.

Denota-se dos autos que as testemunhas de defesa ainda não foram 

intimadas, conforme se extraí da carta precatória sob o código nº 529882, 

distribuída na Comarca de Cuiabá, bem como o fato da Defesa do corréu 

Waldir Severino Dutra ter renunciado ao mandado.

Isto posto, redesigno a Sessão do Tribunal do Júri outrora designada para 

o dia 31/08/2018, às 09h00.

Intime-se pessoalmente o réu Waldir Severino Dutra, para constituir novo 

advogado ou informar que não possui condições para fazê-lo, no último 

caso, desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Comarca para 

efetuar a Defesa do réu.

Requisite-se o acusado Nilson Francisco Gomes da Silva.

Informe ao Juízo de Cuiabá-MT, no feito sob o Código nº 529882 a nova 

data designada, para que as testemunhas possam ser intimadas.

Renove-se os atos já praticados.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62732 Nr: 2166-89.2010.811.0028

 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: Maria Jose 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:

 INTIMANDO a parte autora, que decorreu o prazo da suspensão requerida 

- ref. 68, devendo manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62474 Nr: 2073-29.2010.811.0028

 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: Juraci Pinheiro dos Santos

 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

 INTIMANDO a parte autora, que decorreu o prazo requerido na petição de 
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ref. 77, devendo manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59639 Nr: 1526-86.2010.811.0028

 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 Lucia Ferreira Gomes

 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

 INTIMANDO a parte autora, sobre a juntada da manifestação de ref. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155931 Nr: 2602-67.2018.811.0028

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente da junta de rwf. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155054 Nr: 2245-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Palmiro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Santos Rodrigues, Rosa Luiza do 

Nascimento Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Apoitia do Carmo - 

OAB:24.9+77-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141786 Nr: 4853-92.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS, ACAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora da redesignação de audiência de conciliação, a 

qual ocorrerá em 10 de agosto de 2018, às 09h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148500 Nr: 8186-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene da Silva Pontes Jordao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de contestação de 

ref.28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118280 Nr: 553-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Benedito de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente da juntada de referência 58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157504 Nr: 3210-65.2018.811.0028

 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: Guilherme José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar que foi 

redesignada nova perícia médica para o dia 14 de setembro de 2018 às 

14:10hs, devendo comparecer nas dependências do Fórum, portando 

todos os seus exames e os quesitos do juízo, conforme decisão de ref. 4.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97229 Nr: 883-89.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anne Mirella de Arruda, ARAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Fabio Arruda Almeida Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UELITON FABIO ARRUDA ALMEIDA 

CALDAS, natural de Poconé-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 11.870,90 (Onze mil e oitocentos e 

setenta reais e noventa centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: " Em sentença proferida no processo com código nº 

844/2007, que tramitou na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, ficou 

consignado que o ora Executado pagaria, à titulo de alimentos ao filho, 

19% (dezenove por cento) de um salário mínimo mensal, conforme termo 

de acordo anexo. Entretanto, o executado ignora respectiva sentença, 

estando em atraso com o pagamento da verba alimentar estabelecida. 

Consegnie-se, por oportuno, que as tentativas amigáveis por parte da 

assistida para competir o executado a cumprir com seus deveres de pai 

foram todas infrutíferas.Assim, com fulcro no artigo 733 do CPC, interpõe 

a presente execução, realtiva ao débito das pensões alimentícias em 

atraso.

Despacho/Decisão: VISTOS, DEFIRO o pedido da DPE de ref.23, 

remetam-se os autos ao contador judicial para apresentar cálculo 

atualizado, para tanto, cite-se o executado por edital, com prazo dilatório 

de 30 (trinta) dias – art. 257, inciso III do CPC/2015. Decorrido in albis o 

prazo do edital e da resposta, por passar a se tratar de réu revel citado 

por edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeia-se Curador Especial.Intimem-se. Cumpra-se.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Poconé, 17 de julho de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137911 Nr: 3196-18.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ronaldo de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134094 Nr: 1581-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Gonçalves Neto Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodre 

Piona - OAB:13.333-MT

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da r. Sentença de ref. 22, bem como 

intimar a parte Requerida, da decisão que tornou definitiva a medida de 

urgência para determinar que a requerida exiba a documentação pedida 

na exordial em 24 horas sob pena de busca e apreensão do extrato 

detalhado do consumo dos últimos 12 meses referente à linha 

65-99623-0049 de titularidade de EUZA GONÇALVES NETO, bem como as 

promoções ativas à época.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103268 Nr: 2903-53.2014.811.0028

 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: Benedito Francisco de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 CÓDIGO: 103268

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, 

informando quanto ao cumprimento do acordo realizado nos autos.

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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 134094 Nr: 1581-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Gonçalves Neto Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodre 

Piona - OAB:13.333-MT

 Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com fundamento no 

artigo 403, §ú do CPC, DETERMINO a busca e apreensão do extrato 

detalhado do consumo dos últimos 12 meses referente à linha 

65-99623-0049 de titularidade de EUZA GONÇALVES NETO, bem como as 

promoções ativas à época, sob pena de multa se configurada ocorrência 

do art. 77 §2º do CPC, e JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC, em 

observância ao principio da causalidade.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.P.I.C

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015320-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KALLFFMAN FONTANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019492-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ADELAIDE DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018476-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIECERO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016311-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JACOB (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 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017037-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DA COSTA (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 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013186-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012237-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA RITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017356-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SAMUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017665-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DIAS DE OLIVEIRA (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 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017696-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINA ANGELA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017399-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MICHEL DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017105-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8017945-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016608-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITOR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016523-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA JOSELINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014189-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO AIRES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018879-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018810-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MABEL NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 27 de agosto de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017762-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDER CUNHA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010876-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016216-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017689-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 27 de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018023-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (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 27 de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015858-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 27 de agosto de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016369-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 27 de agosto de 2018 as 

14:30h.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 158027 Nr: 3394-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISINEY PINTO DE MORAES, MARIA ADRIANA 

CASTRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALVES TEODORICO, IVONE 

ALVES TEODORICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de oferecimento Queixa Crime em desfavor de VERA LÚCIA 

ALVES TEODORICO, consoante os fatos descritos na inicial.

 CITE-SE a acusada para que, no prazo legal, por escrito e por meio de 

advogado, responda a acusação que esta sendo lhe imputada, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares, exceções, juntar 

documentos e especificar as provas que pretende produzir, sob pena de 

preclusão (CPP, arts. 396 e 396-A).

No cumprimento do mandado de citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

indagar a acusada se tem condições para constituir advogado ou 

pretende a nomeação de defensor dativo. Se a acusada declarar que tem 

advogado, o meirinho deverá certificar o nome e os dados necessários 

deste para posterior intimação.

Não tendo a acusada defensor constituído e nem condições financeiras 

para constituir um, desde já nomeio o Defensor Público que atua nesta 

Comarca, devendo para tanto ser intimado pessoalmente, para que se 

proceda na defesa da acusada.

Com a juntada da resposta da acusada, ou decorrido prazo para o 

cumprimento do mandado, ou o prazo de resposta, sem manifestação, 

certifique-se e conclusos.

Às providências.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000555-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000555-10.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SILVIA FEITOZA ESTEVES RÉU: GILMAR NOGUEIRA Trata-se de 

ação de execução de alimentos fundada em titulo extrajudicial. Entretanto, 

compulsados os autos, verifica-se que o exequente não especificou por 

qual rito protocolou a presente demanda, se é pela prisão (arts. 911/912); 

ou penhora (art. 913), vez que informa na inicial a cobrança do débito 

compreendendo os últimos 05 (cinco) anos, o que corresponde ao 

montante de R$ 6.579,73 (seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e 

setenta e três centavos. Contudo, pugna para que, em três dias, o 

devedor pague toda quantia, sob pena de prisão. Assim, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

esclarecer o rito da demanda, ressalvando que ritos distintos não devem 

estar presentes na mesma ação. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000570-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON JOSE SALES DIAS (RÉU)

SALES DIAS & DIAS LTDA - ME (RÉU)

LUCINEIA SALES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000570-76.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SALES DIAS & DIAS LTDA - ME, 

ADENILTON JOSE SALES DIAS, LUCINEIA SALES DA SILVA Nos termos 

dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000566-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CALDAS OAB - GO3903 (ADVOGADO)

ROGERIO BARROS DE ALMEIDA OAB - GO31812 (ADVOGADO)

RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS OAB - GO16650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO CAMPEAO DA AVENIDA LTDA - EPP (REQUERIDO)

HOLDING FFP EIRELI - EPP (REQUERIDO)

FABRICIO DE BARROS NICOLETTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, para cumprimento do mandado, constante nesta precatória, 

sendo cobrado o valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000372-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

LIDIA MONTEIRO BRAGA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000372-39.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LAURO NUNES DE SIQUEIRA, LIDIA MONTEIRO BRAGA DE 

SIQUEIRA Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual 

em que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, 

guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério 

Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É o 

relatório. Decido. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de 

LIDIA MONTEIRO BRAGA DE SIQUEIRA e LAURO NUNES DE SIQUEIRA, 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a 

mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem custas e honorários. 

Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil competente. Expeça-se ofício ao departamento responsável da 

SEDUC MT, para que o valor dos alimentos sejam descontados do 

pagamento de Lauro Nunes de Siqueira (20% dos seus vencimentos) e 

transferido para conta bancária informada no item “V” da exordial. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000427-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. (REQUERENTE)

J. C. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY NUNES OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - PR49399 (ADVOGADO)

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000427-87.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JULIANA CHAVES DE MIRANDA ALENCAR, NATANAEL 

SANTOS ALENCAR Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto 

consensual em que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo 

conjugal, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de 

JULIANA CHAVES DE MIRANDA ALENCAR e NATANAEL SANTOS 

ALENCAR, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, 

devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000427-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. (REQUERENTE)

J. C. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY NUNES OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - PR49399 (ADVOGADO)

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000427-87.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JULIANA CHAVES DE MIRANDA ALENCAR, NATANAEL 

SANTOS ALENCAR Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto 

consensual em que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo 

conjugal, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de 

JULIANA CHAVES DE MIRANDA ALENCAR e NATANAEL SANTOS 

ALENCAR, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, 

devendo a mulher voltar a usar o nome de solteira. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000347-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000347-26.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADRIEL RIBEIRO SOUSA REQUERIDO: CRISTIELY NEVES DE 

CAMARGO Cuida-se de pedido de decretação de divórcio direto 

consensual em que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo 

conjugal, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o 

Ministério Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É 

o relatório. Decido. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de 

CRISTIELY NEVES CAMARGO RIBEIRO e ADRIEL RIBEIRO SOUSA, 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 5606-87.2016.811.0059

 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: Jacilene Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 1278-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF, ECDS, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a 

guarda provisória de ISAAC CANDIDO FERREIRA, em favor de seu genitor 

DARCI DA SILVA BORGES, sem prejuízo de posterior 

revogação.Expeça-se termo de compromisso.Nos termos do art. 334, do 

NCPC, citem-se os requeridos e intime-se o requerente para a AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias 

para apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC).Citem-se os demandados e intime-se o 

representante legal do autor para que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus respectivos advogados.Atente-se para os 

endereços fornecidos pelo Parquet na manifestação retro. Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000388-90.2018.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FRANCISCO DAS CHAGAS 

SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, indenização por 

danos morais e tutela antecipada em face de BANCO BRADESCO S/A, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que, ao 

tentar realizar uma transação comercial, foi impedida em virtude de 

inscrição de seu nome no SERASA por parte da requerida. Contudo, 

assevera que desconhece tal dívida, pois não é signatária do contrato que 

deu origem ao débito em questão. 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. 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 BANCO BRADESCO 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 06 de agosto de 2018, às 

15h30 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-02.2018.8.11.0059

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:

GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS 04264073189 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000368-02.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE 

QUINTINO DOS SANTOS 04264073189 Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 

16h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SOL & LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES OAB - SP234907 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DANILO LOPES DE HOLANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000367-17.2018.8.11.0059. REQUERENTE: SOL & LUA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI - ME REQUERIDO: PAULO 

DANILO LOPES DE HOLANDA Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 13h30min(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. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-25.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE RODRIGUES SOARES OAB - GO0039925A (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 PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010033-25.2015.8.11.0059. REQUERENTE: GILDASIO SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

A fim de possibilitar a transferência eletrônica dos valores, intime-se o 

autor, por meio de sua advogada, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar aos autos os dados bancários, bem como os dados pessoais, 

para realização da expedição do alvará. Com a informação, tornem os 

autos conclusos para providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-47.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE REZENDE (REQUERENTE)

C B DE MOURA CARNEIRO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT0015098S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010049-47.2013.8.11.0059. REQUERENTE: C B DE MOURA CARNEIRO 

EIRELI - ME, FABIANA DE REZENDE REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A FABIANA DE REZENDE ME ajuizou ação de indenização por 

danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito em face de 

BANCO COOPERATIVO SICRED, ambos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Por meio da decisão de fl. 35, a inicial foi recebida, sendo 

designada audiência de conciliação nos autos, a qual restou infrutífera 

(fls. 43/44). A empresa ré apresentou contestação às fls. 54/48, ocasião 

em que expõe sua versão dos fatos e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls.70/79. Determinada 

a intimação para especificação de elementos probatórios, somente a parte 

autora se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 

84/85). É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de 

matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que 

se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória 

(CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial 

merece parcialmente prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “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. Nesse sentido, é o teor da súmula 297 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que o dano 

decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à parte reclamada 

provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade 

(inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do risco do negócio, os 

fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais 

relativas à prestação de serviços inerentes às atividades lucrativas que 

desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se incontroverso nos autos 

que a empresa requerente pactuou junto à requerida a contratação do 

serviço de “custódia de cheques”, o qual tem por objeto a guarda e 

controle de depósito em datas pré-determinadas. Confira-se: “A Custódia 

de Cheques é um serviço que proporciona maior segurança e organização 

no gerenciamento de cheques pré-datados. Os cheques são 

compensados somente na data preestabelecida, e o valor é creditado 

diretamente na conta corrente da sua empresa. (consulta nesta data, 

https://www.sicredi.com.br/html/para-sua-empresa/recebimentos/custodia

-de-cheques/). Sobre o dano material, tem-se que ocorre quando há um 

prejuízo financeiro em decorrência de uma ação praticada irregularmente 

por outrem, o que, restando devidamente comprovado, gera o direito à 

indenização. No caso em análise, verifica-se que o valor de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais) foi creditado na conta da requente em duas 

oportunidades, dia 08.10.2012 (de forma equivocada pela requerida) e no 

dia 09.10.2012 juntamente com os outros cheques (borderô), cuja 

somatória dos valores foi creditado na conta da autora, sendo R$4.148,21. 

Assim, embora a requerida tenha liquidado o valor de R$ 640,00 da conta 

da autora em 12.11.2012, não houve prejuízo financeiro, pois, conforme 

exposto, recebera pelo cheque duas vezes. Dessa forma, considerando 

que não houve prejuízo econômico pela parte autora, não há que se falar 

em indenização por danos materiais e, consequentemente, em repetição 

de indébito. Por outro lado, em relação ao dano moral, observa-se que 

banco requerido falhou na prestação do serviço contrato pela requerente, 

na medida em que restou comprovado no fólio processual que o banco 

requerido efetuou a compensação do cheque em questão na data em que 

a autora fez a custódia (08.10.2012), ou seja, procedeu operação de 

depósito à vista, desrespeitando o “bom para” do cheque e contrato de 

prestação ode servido de custódia de cheques. É consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, afinal o débito do valor do cheque de 

forma antecipada e sem qualquer programação, desestrutura a vida 

financeira da grande maioria dos consumidores, o que gerou grande 

transtorno entre a relação comercial e/ou pessoal da autora com seu 

emissor. Sabe-se que dano moral envolvendo o presente litígio tem 

natureza in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento ofensivo, não sendo 

necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da 

pessoa. Corroborando o cabimento do dever de indenizar, veja-se a 

súmula 370 STJ, in verbis: “Caracteriza dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado.” No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 
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diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (29.11.2014) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-47.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE REZENDE (REQUERENTE)

C B DE MOURA CARNEIRO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT0015098S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010049-47.2013.8.11.0059. REQUERENTE: C B DE MOURA CARNEIRO 

EIRELI - ME, FABIANA DE REZENDE REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A FABIANA DE REZENDE ME ajuizou ação de indenização por 

danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito em face de 

BANCO COOPERATIVO SICRED, ambos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Por meio da decisão de fl. 35, a inicial foi recebida, sendo 

designada audiência de conciliação nos autos, a qual restou infrutífera 

(fls. 43/44). A empresa ré apresentou contestação às fls. 54/48, ocasião 

em que expõe sua versão dos fatos e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls.70/79. Determinada 

a intimação para especificação de elementos probatórios, somente a parte 

autora se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 

84/85). É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de 

matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que 

se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória 

(CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial 

merece parcialmente prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “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. Nesse sentido, é o teor da súmula 297 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que o dano 

decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à parte reclamada 

provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade 

(inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do risco do negócio, os 

fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais 

relativas à prestação de serviços inerentes às atividades lucrativas que 

desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se incontroverso nos autos 

que a empresa requerente pactuou junto à requerida a contratação do 

serviço de “custódia de cheques”, o qual tem por objeto a guarda e 

controle de depósito em datas pré-determinadas. Confira-se: “A Custódia 

de Cheques é um serviço que proporciona maior segurança e organização 

no gerenciamento de cheques pré-datados. Os cheques são 

compensados somente na data preestabelecida, e o valor é creditado 

diretamente na conta corrente da sua empresa. (consulta nesta data, 

https://www.sicredi.com.br/html/para-sua-empresa/recebimentos/custodia

-de-cheques/). Sobre o dano material, tem-se que ocorre quando há um 

prejuízo financeiro em decorrência de uma ação praticada irregularmente 

por outrem, o que, restando devidamente comprovado, gera o direito à 

indenização. No caso em análise, verifica-se que o valor de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais) foi creditado na conta da requente em duas 

oportunidades, dia 08.10.2012 (de forma equivocada pela requerida) e no 

dia 09.10.2012 juntamente com os outros cheques (borderô), cuja 

somatória dos valores foi creditado na conta da autora, sendo R$4.148,21. 

Assim, embora a requerida tenha liquidado o valor de R$ 640,00 da conta 

da autora em 12.11.2012, não houve prejuízo financeiro, pois, conforme 

exposto, recebera pelo cheque duas vezes. Dessa forma, considerando 

que não houve prejuízo econômico pela parte autora, não há que se falar 

em indenização por danos materiais e, consequentemente, em repetição 

de indébito. Por outro lado, em relação ao dano moral, observa-se que 

banco requerido falhou na prestação do serviço contrato pela requerente, 

na medida em que restou comprovado no fólio processual que o banco 

requerido efetuou a compensação do cheque em questão na data em que 

a autora fez a custódia (08.10.2012), ou seja, procedeu operação de 

depósito à vista, desrespeitando o “bom para” do cheque e contrato de 

prestação ode servido de custódia de cheques. É consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, afinal o débito do valor do cheque de 

forma antecipada e sem qualquer programação, desestrutura a vida 

financeira da grande maioria dos consumidores, o que gerou grande 

transtorno entre a relação comercial e/ou pessoal da autora com seu 

emissor. Sabe-se que dano moral envolvendo o presente litígio tem 
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natureza in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento ofensivo, não sendo 

necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da 

pessoa. Corroborando o cabimento do dever de indenizar, veja-se a 

súmula 370 STJ, in verbis: “Caracteriza dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado.” No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (29.11.2014) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-36.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010041-36.2014.8.11.0059. REQUERENTE: APARECIDA MARIA DA SILVA 

DEUS REQUERIDO: OI MOVEL SA Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS em 

desfavor de OI MOVEL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito que não reconhece existir. Em sede de tutela 

antecipada, requer a sustação dos efeitos de negativação de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim almeja indenização a 

título de danos morais, no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, 

novecentos e sessenta reais). Inicial acostada com procuração e 

documentos (fls. 03/14). Às fls. 15/16, foi deferida a tutela antecipada e, 

na sequência, designada audiência de conciliação. Realizada a 

solenidade, restou infrutífera (fls. 22/23). Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos 

da empresa e substabelecimento (fls. 24/94). Impugnação às fls. 95/97. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se 

que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida 

dos autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 23/03/2014, por 

um débito no valor de R$ 269,65(duzentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos) – fl. 10. Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção, confirmando-se a liminar já deferida. Outrossim, no 

tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: 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. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 
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diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 269,65 (duzentos e 

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(23.03.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-36.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010041-36.2014.8.11.0059. REQUERENTE: APARECIDA MARIA DA SILVA 

DEUS REQUERIDO: OI MOVEL SA Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por APARECIDA MARIA DA SILVA DEUS em 

desfavor de OI MOVEL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito que não reconhece existir. Em sede de tutela 

antecipada, requer a sustação dos efeitos de negativação de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim almeja indenização a 

título de danos morais, no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, 

novecentos e sessenta reais). Inicial acostada com procuração e 

documentos (fls. 03/14). Às fls. 15/16, foi deferida a tutela antecipada e, 

na sequência, designada audiência de conciliação. Realizada a 

solenidade, restou infrutífera (fls. 22/23). Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos 

da empresa e substabelecimento (fls. 24/94). Impugnação às fls. 95/97. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se 

que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida 

dos autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 23/03/2014, por 

um débito no valor de R$ 269,65(duzentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos) – fl. 10. Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção, confirmando-se a liminar já deferida. Outrossim, no 

tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: 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. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 
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exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 269,65 (duzentos e 

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(23.03.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-25.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI APARECIDA DO PRADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010087-25.2014.8.11.0059. REQUERENTE: GENECI APARECIDA DO 

PRADO SILVA REQUERIDO: REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA Trata-se de 

ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, com 

pedido de antecipação de tutela, proposta por GENECI APARECIDA DO 

PRADO SILVA em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES -ENERGISA, ambos qualificados aos autos. Em sede 

de tutela antecipada, requer que a concessionária de energia elétrica se 

abstenha de realizar a eventual cobrança indevida no importe de R$ 

1.731,09 (um setecentos e trinta e um reais e nove centavos). No mérito, 

pugna pela condenação da empresa ré no pagamento em dobro dos 

valores eventualmente já pagos, devidamente atualizados. Inicial acostada 

com procuração e documentos (fls. 03/22). Às fls. 24/25, foi deferida a 

tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de conciliação. 

Realizada a solenidade, restou infrutífera (fls. 111). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 112/160). Impugnação 

às fls. 161/167. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Inicialmente, sobre a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, tem-se que a matéria tratada no presente feito apresenta-se de 

menor complexidade, na medida em que se revela desnecessária a 

realização de perícia para o deslinde do processo, em virtude que a 

documentação juntada aos autos é suficiente para formação do 

convencimento deste julgador, razão pela qual rejeito a preliminar 

suscitada. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial 

merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “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. Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor de 

serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que 

surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o 

prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 

3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será 

responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não 

existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso em apreço, constato que restou demonstrada que empresa 

requerida realizou inspeção técnica de medição, sem a ocorrência de 

notificação da autora, perícia esta que concluiu supostas irregularidades, 

o que ensejou um débito no valor de R$ 1.731,09 (um mil setecentos e 

trinta e um reais e nove centavos). Nessa linha, a autora colacionou ao 

presente feito carta emitida pelo Grupo Energisa, a qual informou a 

suposta irregularidade verificada, o valor do débito e sua forma de 

pagamento, bem como termo de ocorrência e inspeção, laudo de 

verificação metrológica IPEM/MT, termo de avaliação técnica do medidor e 

fatura de energia elétrica, consignando a cobrança no valor de R$ 216,09 

(duzentos e dezesseis reais e nove centavos), referente ao parcelamento 

do presumido débito. Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida 

sustenta que a autora foi devidamente notificada de todos os atos 

praticados, a fim de constatar a irregularidade, resultando assim a débito 

em questão. Ademais, alegou a empresa ré que realizou acordo com a 

requerida, no qual houve a concordância de ambas as partes, vez que 

segundo a concessionária, pactuaram o parcelamento da dívida. Todavia, 

compulsando os documentos trazidos pela parte autora, nota-se que a 

notificação de irregularidade foi assinada por Sebastião Lopes Santos (fl. 

18), bem como o termo de ocorrência e inspeção (fls. 14/15). Assim, 

percebe-se que não houve a notificação da requerida sobre a existência 

do processo administrativo. Diante disso, embora a alegação da empresa 

ré seja de que cientificou a autora de todos os procedimentos por ela 

realizados, os documentos trazidos aos autos não conduz à notificação 

da autora, vez que o contraditório exigido deve ser respeitado, não 

podendo a requerida ser considerada ciente do fato notificado a outrem. 

Ademais, não se tem indícios de que a autora estava na posse do bem no 

período das notificações, haja vista que a notificação e o termo de 

ocorrência foram assinados por terceiro. Assim, mesmo que o imóvel em 

destaque seja de propriedade da autora, esse fato, por si só, não 

vislumbra à ciência inequívoca de qualquer fraude na prestação de 

serviço da concessionária, portanto, qualquer imputação sem o devido 

contraditório na fase administrativa é temerária. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS 

MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS (...) . 1) É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida. (...). 3) A repetição 

do indébito ocorre independentemente da existência de dolo ou culpa da 

concessionária, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, 

exceto no caso de engano justificável, o que não ocorreu na espécie 

(TJRJ, Processo APL 0131676-78.2014.8.19.0001, Julgamento 

27/08/2015).”. (TJMT- Ap 39245/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, 

Publicado no DJE 21/06/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA –– PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APURAÇÃO 

UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – APELAÇÃO PROVIDA 

PARCIALMENMTE PARA AFASTAR APENAS DO DANO MORAL. Eventual 

existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a 
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égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao 

procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, 

sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento 

instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se 

valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, 

sem ocorrência de notificação do consumidor (...)”. (TJMT- Ap 

77383/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018). 

Em reforço, observa-se, ainda, que a parte requerida não se desincumbiu 

de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 14) 

constatou-se que o medidor de energia é instalado na parte externa do 

imóvel e que não há violação do lacre, conforme laudo de verificação do 

INMETRO (fl. 16). Dessa maneira, conclui-se que a cobrança procedida 

pela requerida partiu de mera suposição, sem elementos efetivos de que 

consumidor foi responsável pela avaria no medidor, o que afasta a 

legalidade da cobrança. No que tange a repetição do indébito, vale lembrar 

que será devida quando o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. A doutrina e jurisprudência, nesse diapasão, 

trazem três os requisitos do CDC para que haja a referida repetição, a 

saber: a) Consumidor ter sido cobrado por quantia indevida; b) 

Consumidor ter pago essa quantia indevida (o CDC exige que a pessoa 

tenha efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada); c) Não 

ocorrência de engano justificável por parte do cobrador (existência de 

má-fé do cobrador). No caso em apreço, verificou-se que houve os 

preenchimentos dos três requisitos, sendo que houve a cobrança 

indevida, a autora presumidamente comprovou o respectivo pagamento, o 

passo que não se trata de engano justificável, visto que a autora não foi 

cientificada a cerca das irregularidades constatadas pela empresa ré. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar deferida, declarar 

a inexigibilidade do débito em questão e, ao mesmo tempo, CONDENAR a 

parte Reclamada à devolução em dobro da quantia paga, cujo montante, 

conforme pedido, é de R$ 1.731,09 (um mil setecentos e trinta e um reais e 

nove centavos), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data da citação. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-25.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI APARECIDA DO PRADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010087-25.2014.8.11.0059. REQUERENTE: GENECI APARECIDA DO 

PRADO SILVA REQUERIDO: REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA Trata-se de 

ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, com 

pedido de antecipação de tutela, proposta por GENECI APARECIDA DO 

PRADO SILVA em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES -ENERGISA, ambos qualificados aos autos. Em sede 

de tutela antecipada, requer que a concessionária de energia elétrica se 

abstenha de realizar a eventual cobrança indevida no importe de R$ 

1.731,09 (um setecentos e trinta e um reais e nove centavos). No mérito, 

pugna pela condenação da empresa ré no pagamento em dobro dos 

valores eventualmente já pagos, devidamente atualizados. Inicial acostada 

com procuração e documentos (fls. 03/22). Às fls. 24/25, foi deferida a 

tutela antecipada e, na sequência, designada audiência de conciliação. 

Realizada a solenidade, restou infrutífera (fls. 111). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa e substabelecimento (fls. 112/160). Impugnação 

às fls. 161/167. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Inicialmente, sobre a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, tem-se que a matéria tratada no presente feito apresenta-se de 

menor complexidade, na medida em que se revela desnecessária a 

realização de perícia para o deslinde do processo, em virtude que a 

documentação juntada aos autos é suficiente para formação do 

convencimento deste julgador, razão pela qual rejeito a preliminar 

suscitada. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial 

merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “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. Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor de 

serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que 

surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o 

prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 

3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente não será 

responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não 

existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso em apreço, constato que restou demonstrada que empresa 

requerida realizou inspeção técnica de medição, sem a ocorrência de 

notificação da autora, perícia esta que concluiu supostas irregularidades, 

o que ensejou um débito no valor de R$ 1.731,09 (um mil setecentos e 

trinta e um reais e nove centavos). Nessa linha, a autora colacionou ao 

presente feito carta emitida pelo Grupo Energisa, a qual informou a 

suposta irregularidade verificada, o valor do débito e sua forma de 

pagamento, bem como termo de ocorrência e inspeção, laudo de 

verificação metrológica IPEM/MT, termo de avaliação técnica do medidor e 

fatura de energia elétrica, consignando a cobrança no valor de R$ 216,09 

(duzentos e dezesseis reais e nove centavos), referente ao parcelamento 

do presumido débito. Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida 

sustenta que a autora foi devidamente notificada de todos os atos 

praticados, a fim de constatar a irregularidade, resultando assim a débito 

em questão. Ademais, alegou a empresa ré que realizou acordo com a 

requerida, no qual houve a concordância de ambas as partes, vez que 

segundo a concessionária, pactuaram o parcelamento da dívida. Todavia, 

compulsando os documentos trazidos pela parte autora, nota-se que a 

notificação de irregularidade foi assinada por Sebastião Lopes Santos (fl. 

18), bem como o termo de ocorrência e inspeção (fls. 14/15). Assim, 

percebe-se que não houve a notificação da requerida sobre a existência 

do processo administrativo. Diante disso, embora a alegação da empresa 

ré seja de que cientificou a autora de todos os procedimentos por ela 

realizados, os documentos trazidos aos autos não conduz à notificação 

da autora, vez que o contraditório exigido deve ser respeitado, não 

podendo a requerida ser considerada ciente do fato notificado a outrem. 

Ademais, não se tem indícios de que a autora estava na posse do bem no 

período das notificações, haja vista que a notificação e o termo de 

ocorrência foram assinados por terceiro. Assim, mesmo que o imóvel em 

destaque seja de propriedade da autora, esse fato, por si só, não 

vislumbra à ciência inequívoca de qualquer fraude na prestação de 

serviço da concessionária, portanto, qualquer imputação sem o devido 

contraditório na fase administrativa é temerária. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS 

MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS (...) . 1) É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 
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Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida. (...). 3) A repetição 

do indébito ocorre independentemente da existência de dolo ou culpa da 

concessionária, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, 

exceto no caso de engano justificável, o que não ocorreu na espécie 

(TJRJ, Processo APL 0131676-78.2014.8.19.0001, Julgamento 

27/08/2015).”. (TJMT- Ap 39245/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, 

Publicado no DJE 21/06/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA –– PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APURAÇÃO 

UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – APELAÇÃO PROVIDA 

PARCIALMENMTE PARA AFASTAR APENAS DO DANO MORAL. Eventual 

existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a 

égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao 

procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, 

sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento 

instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se 

valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, 

sem ocorrência de notificação do consumidor (...)”. (TJMT- Ap 

77383/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018). 

Em reforço, observa-se, ainda, que a parte requerida não se desincumbiu 

de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 14) 

constatou-se que o medidor de energia é instalado na parte externa do 

imóvel e que não há violação do lacre, conforme laudo de verificação do 

INMETRO (fl. 16). Dessa maneira, conclui-se que a cobrança procedida 

pela requerida partiu de mera suposição, sem elementos efetivos de que 

consumidor foi responsável pela avaria no medidor, o que afasta a 

legalidade da cobrança. No que tange a repetição do indébito, vale lembrar 

que será devida quando o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. A doutrina e jurisprudência, nesse diapasão, 

trazem três os requisitos do CDC para que haja a referida repetição, a 

saber: a) Consumidor ter sido cobrado por quantia indevida; b) 

Consumidor ter pago essa quantia indevida (o CDC exige que a pessoa 

tenha efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada); c) Não 

ocorrência de engano justificável por parte do cobrador (existência de 

má-fé do cobrador). No caso em apreço, verificou-se que houve os 

preenchimentos dos três requisitos, sendo que houve a cobrança 

indevida, a autora presumidamente comprovou o respectivo pagamento, o 

passo que não se trata de engano justificável, visto que a autora não foi 

cientificada a cerca das irregularidades constatadas pela empresa ré. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar deferida, declarar 

a inexigibilidade do débito em questão e, ao mesmo tempo, CONDENAR a 

parte Reclamada à devolução em dobro da quantia paga, cujo montante, 

conforme pedido, é de R$ 1.731,09 (um mil setecentos e trinta e um reais e 

nove centavos), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir 

da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data da citação. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-35.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIEGO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARLOS RUBIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010097-35.2015.8.11.0059. EXEQUENTE: LAZARO DIEGO GOMES 

EXECUTADO: JOSEMAR CARLOS RUBIM Considerando que o exequente 

não aceitou os bens indicados pelo executado, passa-se à análise do 

pedido de penhora on line. O art. 854 do Novo Código de Processo Civil 

possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

como se vê: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”. Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos 

do NCPC, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000064-37.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000064-37.2017.8.11.0059. REQUERENTE: JESSICA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Trata-se de ação declaratória de desconstituição de débito c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela, proposta por JESSICA RAMOS DA SILVA em 

desfavor de VDM OPERACOES LOGISTICAS EIRELI, ambos qualificados 

nos autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 

12735758), que restou infrutífera, visto que a parte autora não 

compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito e, 

consequentemente, REVOGO a decisão liminar concedida. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000272-84.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DEIDE BATISTA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada dom indenização por danos morais proposta por DEIDE 

BATISTA PEREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos já 

qualificados nos autos. Foi determinada a emenda a inicial para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora comprovasse o vínculo que 

possui com o terceiro descrito no comprovante de endereço, devendo ser 

juntado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório, bem como 

o reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos autos 

(id 13340011). O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme 

movimentação do processo no evento n. 16168520. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a 

inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GUIMARAES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000499-74.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALINE GUIMARAES 

CARDOSO REQUERIDO: MIGUEL ALVES FERNANDES Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de anexar aos autos comprovante de endereço, 

sob pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-92.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO & PATRICIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010089-92.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: PATRICIO & PATRICIO LTDA - ME 

Quanto ao teor da certidão retro, manifeste-se a parte exequente em 10 

(dez) dias, especialmente quanto ao endereço atualizado da executada. 

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VARGAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000252-93.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO VARGAS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando a necessidade de comprovação do 

atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 

e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o 

vínculo que possui com o terceiro descrito no comprovante de endereço, 

devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento 

comprobatório, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000388-90.2018.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FRANCISCO DAS CHAGAS 

SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, indenização por 

danos morais e tutela antecipada em face de BANCO BRADESCO S/A, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que, ao 

tentar realizar uma transação comercial, foi impedida em virtude de 

inscrição de seu nome no SERASA por parte da requerida. Contudo, 

assevera que desconhece tal dívida, pois não é signatária do contrato que 

deu origem ao débito em questão. 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. 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 BANCO BRADESCO 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 06 de agosto de 2018, às 

15h30 (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.

2ª Vara

Intimação

Intimação 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)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000300-52.2018.8.11.0059 GERACINA PINTO DE OLIVEIRA GLEIBERSON 

CAMPOS ARAUJO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo referente a condução dos oficiais 

de justiça até o endereço do requerido. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Porto Alegre do Norte, 16 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Intimação 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)

 

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 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000416-58.2018.8.11.0059. 

AUTOR: VALDIVINO DANIEL DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que denotem o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 15h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000274-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARMO APARECIDO VIDOTTI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000274-54.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RENATA DIAS DOS SANTOS RÉU: CARMO APARECIDO VIDOTTI 

Aqui se revela ação de cobrança de alimentos cumulada com ação de 

guarda, com pedido de alimentos provisórios, ajuizada por RENATA DIAS 

DOS SANTOS, em favor da criança KAUANY DIAS VIDOTTI, em face de 

CARMO APARECIDO VIDOTTI. Defiro à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, com fundamento no artigo 1º, §§2º e 3º da Lei 5478/1968, 

que são expressos em exigir apenas simples declaração de 

hipossuficiência econômica para obter esse benefício, ficando advertida a 

autora de que, caso venha a ficar demonstrada condição financeira 

diversa, poderá arcar com a multa de que trata a lei de alimentos. A parte 

autora pediu que os alimentos provisórios fossem fixados no importe de 

70% do salário mínimo nacional, que perfaz o montante de R$ 667,80 

(seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Tendo em vista 

que os alimentos são fixados em conformidade com a condição econômica 

do alimentante, conforme disposição do Código Civil, artigo 1.694, §1º, e 

ainda não existindo essa prova inequívoca nos autos, fixo os alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo, que importa em R$286,20 (duzentos 

e oitenta e seis reais e vinte centavos) a serem pagos pelo réu até ulterior 

deliberação judicial. Na sequência, em consonância com a Lei 5.478 de 

1968, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

28 de setembro de 2018, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Frise-se que a citação e intimação da parte ré para 

comparecimento ao ato supra deverá ser realizada por meio do Oficial de 

Justiça, devendo a intimação ser instruída com as cópias da petição inicial, 

bem como da presente determinação. Em tempo, mister ressaltar que autor 

e réu deverão comparecer na audiência acompanhados de testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol, não excedendo a 3 (três) 

para cada parte. Poderão, também, trazer as provas que julgarem 

necessárias para a dissolução do conflito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Intime-se o Ministério Público para comparecimento em 

audiência. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000416-58.2018.8.11.0059. 

AUTOR: VALDIVINO DANIEL DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que denotem o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 15h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de 

junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN SANTOS ROSSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO ELIAS QUEDI (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000380-16.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LUAN SANTOS ROSSATTO RÉU: ROMULO ELIAS QUEDI Aqui se 

tem ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por LUAN 

SANTOS ROSSATO em face de RÔMULO ELIAS QUEDI. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 

334, do Código de Processo Civil, para o dia 30 de agosto de 2018, às 

15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se o réu 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 1º 

de agosto de 2018 e o senhor oficial de justiça deverá intimar o citando de 

que deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de 

junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000209-59.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDIVAM ALVES DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ação Civil pelo Procedimento Comum 

Ordinário Processo n. 1000209-59.2018.811.0059 Requerente: EDIVAN 

ALVES DE SOUZA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Edivam Alves de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade 

decorrente de trabalho rural. O requerente afirmou ter atingido 60 

(sessenta) anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra 

idade. Citado, o requerido apresentou contestação, nada dizendo com 

relação a estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 
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previdenciária. Por conseguinte, foi realizada audiência de instrução, 

ocasião em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela parte 

autora. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o autor apresentou uma 

certidão emitida pelo INCRA em 1º de março de 2018, na qual constou que 

ele era ocupante de um lote rural no PA Confresa Roncador no período 

compreendido entre 1999 a 2004. Foi apresentada, ainda, um contrato de 

arrendamento, em que consta a informação de que o requerente arrendou 

um lote rural em 12/12/2017, localizado no PA Confresa Roncador, zona 

rural do município de Confresa/MT. Acostou-se junto da exordial uma Nota 

de Crédito Rural emitida pelo requerente em favor do Banco do Brasil em 

15 de dezembro de 2009. Na audiência de instrução e julgamento, ambas 

as testemunhas inquiridas perante este Juízo, senhores Nilson José 

Araújo e Levi Macaubas Preto, foram firmes em afirmar que conheceram o 

requerente há mais de 20 (vinte), aduzindo que ele sempre viveu e laborou 

em meio rural. Foi mencionado que o requerente desempenha atividades 

campesinas unicamente para subsistência da família, sendo qualificado 

como pequeno produtor. O senhor Nilson pontuou que, atualmente, o 

requerente tem parceria rural com o senhor Lourival, situação iniciada no 

ano de 2015, promovendo a produção de milho, hortaliças, criação de 

galinhas e gado. Outra testemunha, senhor Levi, afirmou que o requerente 

trabalhou em propriedades da família do depoente de 1992 até 1999, 

sendo que a parceria somente teria se encerrado em razão do requerente 

ter adquirido um lote rural cedido pelo Incra, de modo que teria 

desempenhado, ininterruptamente atividades rurais. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “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 

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, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) A inscrição na Previdência Social A 

inscrição na Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no 

caso de segurando especial, para se fazer jus ao beneficio de 

aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não autoriza o 

afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação a Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legítima laborar em meio 

rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Decadência 

“Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, já que o 

caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato 

concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí decorre que o 

segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 
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em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 13/06/2017, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos 

em Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado da 

autora honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por 

cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os 

termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de julho de 2018. Marcos André da Silva Juiz 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Ação Civil pelo Procedimento Comum 

Ordinário Processo n. 1000172-32.2018.811.0059 Requerente: 

LOURENÇO APARECIDO MARINO Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por 

Lourenço Aparecido Marino em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O requerente 

afirmou ter atingido 60 (sessenta) anos de idade, aduzindo trabalhar em 

meio rural desde tenra idade, razão pela qual faria jus à concessão de 

aposentadoria por idade. Para corroborar com suas alegações, a 

requerente amealhou aos autos documentos e notas de compras de 

produtos e implementos agrícolas. Citado, o requerido nada disse com 

relação a estes autos, apenas reuniu comentários à legislação 

previdenciária. Após, foi realizada audiência de instrução, oportunidade 

em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelo requerente. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão 

da aposentadoria por idade para os segurados especiais A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” 

Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

ao segurando especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações, o autor apresentou cópia de sua 

certidão de casamento com a senhora GERALDA CORANDI, na qual está 

qualificado como lavrador. A certidão está datada de 09 de janeiro de 

1978. A parte autora amealhou aos autos cópia de um contrato de compra 

de direitos possessórios de um lote rural, situado na Gleba Canadá, em 

que consta como comprador. O documento está datado de 22 de 

novembro de 2000. Foi apresentado um documento emitido pelo INDEA/MT, 

em que consta a cônjuge do autor como proprietária do Sítio São 

Lourenço, constando que seu cadastro foi efetivado junto ao referido 

órgão em 07/06/2004. O requerente acostou ao feito uma declaração 

emitida pela Prefeitura Municipal de Confresa/MT, sendo circunstanciado 

que a senhor Geralda Corandi desenvolvia atividades campesinas no Sítio 

São Lourenço, na Gleba Naves. O documento foi confeccionado em 16 de 

outubro de 2013. Foi apresentado recibo de inscrição do imóvel rural no 

CAR, cuja propriedade está em nome da cônjuge de requerente, Geralda 

Corandi. Demais disso, foram colacionadas diversas notas de compra de 

produtos e implementos para uso no campo em nome do requerente e de 

sua cônjuge, datadas dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2011, 2013, 2014, 2015 e etc. Na audiência de instrução e 

julgamento, ambas as testemunhas, senhores Márcio Rogério da Silva 

Mendes e Sebastião Mendes Ferreira, foram firmes em atestar conhecer o 

requerente desde o ano 2000, sustentando que desde esse período ele e 

sua cônjuge desempenhavam atividades em regime campesino unicamente 

para mantença da família. Os depoentes foram uníssonos ao afirmar que o 

requerente viveu por 16 (dezesseis) anos em uma gleba rural situada no 

município de Confresa/MT, na qual desempenhava atividades de pequeno 

agricultor, sendo relatado que, há cerca de 02 (dois) anos, o autor e sua 

família haviam se mudado para outro lote rural de titularidade do Incra, no 

qual ainda permanece realizando labor campestre. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 
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(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “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 

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, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) A inscrição na Previdência Social A 

inscrição na Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no 

caso de segurando especial, para se fazer jus ao beneficio de 

aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não autoriza o 

afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação a Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legítima laborar em meio 

rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Decadência 

“Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, já que o 

caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato 

concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí decorre que o 

segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 04/09/2017, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos 

em Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado da 

autora honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por 

cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os 

termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000167-10.2018.8.11.0059. 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000167-10.2018.811.0059 Requerente: JOSÉ DO ARTE BESERRA 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por José do Arte Beserra em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. O requerente afirmou ter atingido 60 (sessenta) anos de 

idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade, razão pela qual 

faria jus à concessão de aposentadoria por idade. Para corroborar com 

suas alegações, a requerente amealhou aos autos documentos e notas de 

compras de produtos e implementos agrícolas. Citado, o requerido nada 

disse com relação a estes autos, apenas reuniu comentários à legislação 

previdenciária, sendo, na sequência, apresentada a respectiva réplica. 

Designada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas 

testemunhas arroladas pelo requerente. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria por 

idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 565 de 657



alegações, o autor acostou ao feito sua certidão de casamento, lavrada 

em 14 de agosto de 1978, na qual foi qualificado como ‘lavrador’. O autor 

apresentou, também, uma certidão emitida pelo INCRA em 17 de dezembro 

de 2013, na qual constou que ele era ocupante de um lote rural no PA 

Santo Antônio do Fontoura I desde o ano de 1994. Foi acostada uma Nota 

de Crédito Rural emitida pelo requerente em favor do Banco do Brasil em 

10 de março de 2006. Junto da exordial foi colacionada cópia da carteira 

de identidade sindical do autor, cuja data de admissão junto ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Confresa ocorrera em 09 de maio de 2007. O 

requerente amealhou aos autos, ainda, sua ficha de cadastro junto à 

Associação dos Produtores Rurais do Cajueiro do Fontoura Gleba Santo 

Antônio I, cuja sindicalização ocorrera em 2011, sendo o documento 

datado de 09 de abril de 2017. Na audiência de instrução e julgamento, 

ambas as testemunhas inquiridas perante este Juízo, senhores Bento 

Raimundo dos Santos e Edivaldes Noleto Borges, foram firmes em afirmar 

que conheceram o requerente há mais de 20 (vinte), aduzindo que ele 

sempre viveu e laborou em meio rural. Foi mencionado que o requerente 

desempenha, juntamente com sua cônjuge, atividades campesinas 

unicamente para subsistência da família, sendo qualificado como pequeno 

produtor. O senhor Edivaldes afirmou ter conhecido o autor no ano de 

1988, período em que o autor laborava na Ilha do Bananal, local em que 

desenvolvia atividades campesinas como meeiro na zona rural, 

permanecendo naquela localidade por 10 (dez) anos. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “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 

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, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) A inscrição na Previdência Social A 

inscrição na Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no 

caso de segurando especial, para se fazer jus ao beneficio de 

aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não autoriza o 

afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação a Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legítima laborar em meio 

rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Decadência 

“Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, já que o 

caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato 

concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí decorre que o 

segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 21/07/2017, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 
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salário. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos 

em Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado da 

autora honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por 

cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os 

termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 12 de julho de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1746-15.2015.811.0059

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Emival Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Silveira das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignez Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT

 Trata-se de interpelação judicial criminal apresentada por EMIVAL GOMES 

DE FREITAS em face de SIMONE SILVEIRA DAS NEVES.

A parte requerida foi notificada e prestou esclarecimentos a fls. 16/21.

A requerente foi intimada para se manifestar e permaneceu inerte.

À ref. 38, foi certificado a inexistência de queixa-crime envolvendo as 

partes.

É o relatório.

Decido.

Analisando o caderno processual, verifico que a requerente, até o 

presente momento, insiste em permanecer inerte, razão pela qual concluo 

que as razões ministeriais devem ser acolhidas.

Nesse compasso, defiro o requerimento da representante do Ministério 

Público e determino o arquivamento do feito.

Ciência ao MPE.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99867 Nr: 2452-90.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Josealdo 

Januário da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemi Luz Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:5187-A- MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o 

acusado JOSEMI LUZ MACIEL, qualificado nos autos, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do 

artigo 121, §2°, incisos I e IV (por duas vezes quanto ao último inciso) e 

artigo 217-A, caput, ambos do Código Penal.Quanto à segregação 

cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, 

haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi 

(desferiu golpes de faca na vítima por emboscada e meio que dificultou a 

defesa). Desse modo, nos termos do artigo 413, §3º, do Código de 

Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado JOSEMI LUZ 

MACIEL, com base na garantia da ordem pública.Intimem-se, nos termos do 

artigo 420 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do Código 

Processo Penal.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95498 Nr: 12383-54.2017.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 Considerando o pedido da defesa de ref. 16, DETERMINO a intimação da 

vítima para, no prazo de 05 dias, manifestar o desejo no prosseguimento 

das medidas protetivas deferida em seu favor. Posteriormente, com a 

juntada do mandado de intimação, abra-se vista ao Ministério Público.

Após conclusos. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

ERRATA

Na publicação da Portaria nº 038/2018/DF, Disponibilizada em 17/07/2018 e 

Publicada em 18/07/2018.

Onde se lê:

Artigo I – Revogar a Portaria nº 033/2018/DF, concernente a realização de 

Correição Geral Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de Porto 

dos Gaúchos/MT, no período de 23 a 24/07/2018.

Leia-se:

Artigo I – Revogar em parte a Portaria nº 033/2018/DF, concernente a 

realização de Correição Geral Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais da 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, mantendo apenas a correição no 

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Município de Novo 

Horizonte do Norte, termo desta Comarca, no período de 23 a 24/07/2018.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de Julho de 2018.

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28079 Nr: 307-55.2016.811.0019

 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: Ricardo Custódio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Dias Sardinha 

Segurasse - OAB:161.187-RJ, Ieonardo Rodrigues Caldas - 

OAB:113.756, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - OAB:3098/O, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24.002-0/MT

 SENTENÇA

Vistos em Correição.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO CUSTODIO 

DOS SANTOS, em face de decisão de ref. 69.

 Aduz a existência de erro material no seguinte trecho:

“DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela”.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos, corrigindo o erro 

material apontado.
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Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, verifico que os presentes aclaratórios merecem ser 

recebidos, porquanto preenchidos os respectivos requisitos legais, e 

ainda, porque interposto dentro do praza legal.

 Quanto à questão meritória, analisando detidamente os autos, verifico que 

assiste razão à parte Embargante em sua irresignação, isto porque a 

presente demanda trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c 

com obrigação de fazer, e não de uma ação previdenciária.

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO para 

corrigir erro material apontado, tão somente no paragrafo 11 da decisão 

de ref. 69, DETERMINANDO que, onde lê-se: “DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos 

legais do benefício previdenciário em tela”; leia-se: “DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a legalidade da eliminação 

do requerente no teste de aptidão física (TAF).”

Os demais termos da decisão devem permanecer incólumes.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado a decisão, arquive-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.: 42724 Nr: 1682-23.2018.811.0019

 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: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Leôncio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, 

despesas e honorários advocatícios. Consoante estabelece o art. 101, § 

9º da Lei 13.043/2014, procedo a restrição e anotação da busca e 

apreensão, do veículo descrito na inicial, via RENAJUD nos termos do art. 

101, § 9º da Lei 13.043/2014, conforme requerido na alínea “a” de fl. 

06-verso.Após, concretizada a apreensão voltem-se os autos novamente 

conclusos para a retirada do gravame. Após o cumprimento da medida, 

CITE-SE a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, 

podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Defiro os benefícios do 

artigo 212, §1º e 2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39913 Nr: 192-63.2018.811.0019

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Miguel Santana, Dirce Miguel dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 1.767 e seguintes do Código Civil c/c art. 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de CONFIRMAR a 

antecipação de tutela deferida às fls. 16/17 e, assim, DECRETAR a 

INTERDIÇÃO de PATRÍCIA MIGUEL SANTANA e NOMEAR como sua 

curadora definitiva DIRCE MIGUEL DOS SANTOS, para fins patrimoniais e 

negociais, na forma do art. 85 da Lei n.º 13.146/15, o qual deverá 

anualmente prestar contas de sua administração, consoante prevê o art. 

84, §4º, do mesmo Diploma Legal.4.Disposições FinaisInscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP).Publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no 

sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as providências descritas no 

art. 755, §3º, do CPC/15.Isento de custas ou despesas processuais (art. 

4º, III, da Lei n.º 9.289/96).Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 1741-45.2017.811.0019

 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: Nildo Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao Sr. NILDO LEMKE, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a citação da requerida, e data de início 

de pagamento na data desta sentença, via de consequência, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 1547-45.2017.811.0019

 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
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 PARTE AUTORA: José Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao Sr. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a citação da requerida, e data 

de início de pagamento na data desta sentença, via de consequência, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40849 Nr: 637-81.2018.811.0019

 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: Ana Clécia Zumba Carvalho Galhano e outros, 

representados por Maria Rosangela Zumba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Carvalho Galhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 O pedido de homologação de acordo implica em extinção do processo. 

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial de ref. 35 celebrado entre MARIA ROSANGELA 

ZUMBA, e JOÃO PAULO DE CARVALHO GALHANO, atinente à guarda, 

alimentos e regulamentação de visitas de seus filhos. Nesse sentido, a 

guarda dos menores será exercida de forma unilateral pela genitora, 

sendo que as visitas serão realizadas da seguinte forma: “as partes 

acordaram que o Requerido terá direito a visitação quinzenal, podendo 

pegar os menores na residência da genitora, sempre aos finais de 

semana, sendo no sábado depois das 17:00 horas e devolvê-los no 

domingo até as 17:00 horas. Fica acordado também que nos finais de 

semana em que o mesmo não puder buscar os menores, deverá avisar a 

genitora.” Em relação aos alimentos, ficou consignado o seguinte: as 

partes acordaram que o Requerido pagará a titulo de alimentos á quantia 

de R$500,00 (Quinhentos Reais) mensais, .todo dia 25 de cada mês, com 

inicio em Abril de 2.018, devendo tal pagamento ser feito através de 

depósito em conta da genitora, Agência do Banco do Brasil n.°1116-9 e 

conta n.°14073-2. Acordaram também que quando o Requerido obter um 

salário maior, o mesmo deverá aumentar o valor dos alimentos, caso 

contrário a genitora dos menores poderá entrar com ação revisional de 

alimentos. (...) As despesas com vestuário, saúde e educação serão 

divididas entre os genitores na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada um, mediante apresentação de recibo, desde que não sejam 

custeadas pelo poder público, exceto; em caso de emergência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42591 Nr: 1604-29.2018.811.0019

 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: Aparecida de Castro Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Mista por Idade 

proposta por APARECIDA DE CASTRO LUIZ, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela implantação do 

benefício quando da prolação da sentença, razão pela qual postergo a 

análise do referido pleito para o sobredito momento (sentença).

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste 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 a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42590 Nr: 1603-44.2018.811.0019

 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: Elenice Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por ELENICE BRITO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela implantação do 

benefício quando da prolação da sentença, razão pela qual postergo a 

análise do referido pleito para o sobredito momento (sentença).

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste 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 a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 32138 Nr: 2213-80.2016.811.0019

 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: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ramos dos Santos Repesentado por 

Valdirene Ramos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista de tudo que dos autos consta, INDEFIRO por ora o pedido de 

consulta por intermédio do sistema INFOJUD, uma vez tal mecanismo 

importa em quebra do sigilo fiscal do executado, devendo, portanto, ser 

utilizado como ultima ratio.

DETERMINO a busca pelo sistema BACENJUD, com a finalidade de 

averiguar o endereço atualizado da parte requerida, e, em caso positivo, 

CITE-SE a Requerida, através de seu representante legal, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente defesa nos autos, devendo informar, 

inclusive, se tem interesse na conciliação/mediação.

Intimem-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.: 41342 Nr: 908-90.2018.811.0019

 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: ACELIA DE OLIVEIRA, ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS, 

ZILA PEREIRA DOS SANTOS, LENIRA PEREIRA CAMPOS, IRINEU PEREIRA 

CAMPOS, CIRO PEREIRA CAMPOS, ROBERTO PEREIRA CAMPOS, MARIA 

DO ROSÁRIO PEREIRA, VALDEMIRO PEREIRA CAMPOS, DALVA HELENA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ELIZABETE PEREIRA CAMPOS, JOSÉ BENÍCIO 

CAMPOS, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, ZELIA PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em Correição. Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL proposto por ACELIA 

DE OLIVEIRA e OUTROS, todos, devidamente qualificados.

Aduzem que são herdeiros legítimos de Julia Luisa Campos, falecida em 22 

de Janeiro de 2018 em Sinop-MT, conforme certidão do óbito acostado.

Alegam ainda que a de cujos possuía conjuntamente com um dos filhos, 

Roberto Pereira Campos, uma conta corrente nº 71503-4 perante agencia 

do Sicredi Univales agência 0821 desta cidade de Porto dos Gaúchos-MT, 

com o valor depositado de R$ 8.017,03 (oito mil e dezessete reais e três 

centavos).

Nos pedidos, requerem a expedição do competente alvará em nome de 

Roberto Pereira Campos, a citação do Ministério Público, e, se necessário, 

provar o alegado com todos os meios de prova permitidos e previstos em 

direito.

Juntaram aos autos, além de comprovante de gastos médicos da de cujos, 

procurações outorgando poderes, para o requerente Roberto Pereira 

Campos agir em nome deles, no tocante aos bens deixados por Julia Luisa 

Campos.

Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado comprovante de 

pagamento das custas judiciais ou requerido a gratuidade da justiça na 

forma da Lei.

Logo, intimem-se os Requerentes para suprir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o vício apontado.

Intim-esse o Ministério Público para se manifestar no feito.

 Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial.

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.: 42614 Nr: 1612-06.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Estanilslau Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CONCEIÇÃO ALVES 

DE OLIVEIRA em desfavor de SIDNEI ESTANISLAU ROSA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, determino que o presente processo tramite em segredo de 

justiça, conforme determina o art. 189, II do CPC.

À evidência, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista 

que segundo consta dos autos, a parte autora não têm condições de 

pagar à custa do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.

Ademais, verifico a existência de incidente cautelar de medidas protetivas 

autuado sob o n. 430-82.2018.811.0019 (40443) requerida pela autora em 

face do requerido, no qual ficou determinado a proibição do deste de se 

aproximar ou entrar em contato com a requerente/vítima.

 Diante disso, deixo de deliberar acerca da realização de audiência de 

conciliação, postergando a solenidade para momento oportuno.

Tendo em vista que o pedido ora formulado em sede de tutela antecipada 

consiste, precipuamente, em interesse que envolve menor incapaz, remeto 

os autos ao Ministério Público para manifestação, com fulcro no art. 178, 

inciso II, do CPC.

Após, volte-me os autos conclusos, com urgência, para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22984 Nr: 754-14.2014.811.0019

 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: Márcio Bechtold, Marta Daniela de Aquino Toscano, 

Dayane Karoline Bechtold de Souza, João Paulo Gonçalves de Souza, 

Amanda Pereira Bechtold, representada por Iva Cordeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nativio Bechtold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos em Correição.

Trata-se de Abertura de Inventário e Partilha, proposta por MARCIO 

BECHTOLD e outros, todos, devidamente qualificados nos autos.

À vista da certidão de ref. 84, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada, para diligenciar no presente feito, deixou transcorrer o prazo in 

albis, vez que não juntou os documentos necessários ao deslinde do feito.

Frise-se, inclusive, que em decisão retro houve determinação para que a 

parte autora desse prosseguimento ao feito, promovendo as diligências 

necessárias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Contudo, 

embora devidamente intimada, o requerente novamente quedou-se inerte.

 É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte autora para promover os atos processuais que lhe competiam, 

quedou-se inerte, atraindo assim a necessária extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.
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Intimem-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.: 42597 Nr: 1609-51.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pires Borges-ME, Juvenal Pires Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, 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 CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 1630-27.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Santana Guimarães Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, 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 CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 1629-42.2018.811.0019

 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: Patrícia de Moura Oliveira, Sidnei de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, c/c GUARDA, 

ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS proposta por PATRICIA DE MOURA 

OLIVEIRA e SIDNEI DE OLIVEIRA, ambos já qualificados nos autos.

 À evidência, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Desde já, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista 

que segundo consta dos autos, as partes não têm condições de pagar as 

custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família

Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial.

Tendo em vista que o casal possui filho menor, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 2208-24.2017.811.0019

 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: Maria Conceição Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao Sr. MARIA CONCEIÇÃO CASTILHO, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a citação da requerida, 

e data de início de pagamento na data desta sentença, via de 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.Providências FinaisOs 

juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar 

em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora 

a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da irreversibilidade 

inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40464 Nr: 448-06.2018.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

I – DA NOMEAÇÃO

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. 

Thais Machado de Sousa, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23163, REVOGO a 

nomeação outrora realizada, de modo que FIXO/RATIFICO os honorários 

para 5 (cinco) URH, em consonância com os trabalhos realizados nos 

autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Portanto, NOMEIO a Advogada Dra. Simoni Bergamaschi da Fonseca, 

OAB/MT sob o n° 5810, para patrocinar os interesses da flagrada 

SILMARA BATISTA DA SILVA, nos termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 
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público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

II – DO RECURSO

Reexaminando a decisão atacada/objurgada, concluo que não deve ser 

modificada, cujos fundamentos entendo que bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho – art. 589, do CPP.

Por fim, considerando que “subirão nos próprios autos os recursos que 

não prejudicarem o andamento do processo” - art. 583, inciso III, do CPP, 

DETERMINO a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

para o processamento/julgamento da irresignação, consignando nossas 

homenagens.

Registro, ainda, que os honorários advocatícios serão regularmente 

arbitrados com o retorno dos autos a esta Comarca.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42829 Nr: 1742-93.2018.811.0019

 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: Franciany Trindade Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar, 

indefiro nesta fase a tutela antecipada pleiteada.Contudo, tenho que 

necessária a produção de prova em caráter emergencial, notadamente no 

que pertine à realização de estudo social para avaliação da condição de 

miséria vivenciada pelo demandante e a perícia médica para aferir a 

alegada incapacidade para o trabalho. Por todo exposto, determino a 

imediata realização de estudo social pela equipe interdisciplinar deste 

Juízo, e realização de perícia médica na requerente, Maria Vitória Trindade 

Lima, para tanto nomeio o médico Ricardo Sanches Pereira, CRM/MT nº 

5404, com endereço profissional no Hospital Municipal, Centro, CEP: 

78560-000, Porto dos Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária.Intimem-se as partes para, querendo, indicar 

assistentes técnicos e formular quesitos no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação..Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de 

quesitos, deverá o Senhor Perito designar dia e hora para realização da 

perícia, devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias.Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam 

acompanhar a realização da perícia.Intime-se a parte autora, 

pessoalmente da data, horário e local da perícia, para comparecimento, 

Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.Após, cumpridas as determinações acima, cite-se 

e intime-se a Autarquia Previdenciária com o envio dos autos à sua 

procuradoria, para apresentar contestação no prazo legal.Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita.Intime-se o autor por seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42084 Nr: 1314-14.2018.811.0019

 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: Iolanda Marcelino Volcean

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Volcean

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por IOLANDA 

MARCELINO VOLCEAN, em face de CLAUDINEI VOLCEAN, ambos, 

devidamente, qualificados.

Em síntese, narra na exordial que a Requerente é casada com o Requerido 

desde a data de 02/09/1989, que a separação aconteceu há 

aproximadamente 4 (quatro) anos face à incompatibilidade de gênios, 

sendo absolutamente impossível o restabelecimento da vida conjugal.

Do matrimônio adveio o nascimento de apenas uma filha, atualmente, maior 

de idade e casada.

Nada havendo a partilhar.

 A requerente deseja voltar o nome de solteira, qual seja; IOLANDA 

MARCELINO DE BRITO.

 Certidão de casamento fl. 04.

 É o relatório. Fundamento. decido.

Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara e do Juizado Especial, 

consoante o Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Lei 9.099/95, proceda à 

remessa dos autos ao (a) Conciliador (a) deste Juízo, para a designação 

da devida audiência de conciliação conforme sua pauta.

Cite-se e intime-se o requerido, no endereço declinado na exordial, bem 

como, intime-se a autora para que compareça à audiência, acompanhada 

de seu(s) advogado(s) e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42540 Nr: 1570-54.2018.811.0019

 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: Joselei Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Trata-se de Ação Previdenciária de restabelecimento 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez , proposta por JOSELEI 

LEMES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.No que tange ao 

pleito de tutela de urgência, entendo que sua análise deverá ser 

postergada para quando da chegada do laudo pericial e manifestação das 

partes. Com efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa 

a observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, (...) NOMEIO como perito judicial, independentemente 

de compromisso, o Dr. RICARDO SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, 

com endereço profissional no PSF URBANO, Centro, CEP: 78560-000, 

Porto dos Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente 

desta nomeação para conhecimento, devendo informar data para 

realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo 

médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente 

a todos os quesitos apresentados nos autos.Com a juntada do laudo 

médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal 

Especializada, com a remessa dos autos para, querendo contestação a 

presente demanda e, na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia 

federal para se manifestar acerca do laudo pericial.Intime-se, ainda, a 

parte autora para manifestar acerca do laudo pericial.Faculta-se às partes 

a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos 

(§1° do art. 465, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24038 Nr: 149-34.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Aparecido Soares Aragão Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40285 Nr: 329-45.2018.811.0019

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger Industria e Comercio de Madeiras Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em Correição.

I-RELATÓRIO

Versa-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A, em face de KRIEGER IND E COM, ambas qualificadas nos 

autos.

A Autora requer a homologação da avença de ref. 19.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pleito da Autora deve ser homologado. Nesse sentido diz o Código de 

Processo Civil:

 Art. 487. O juiz resolverá o mérito quando:

...

III– homologar

 ...

b) a transação;

III- DISPOSITIVO

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, sendo 

as partes maiores e capazes, restando-me, apenas, homologar o presente 

ajuste judicial.

 O pedido de homologação de acordo implica em extinção do processo.

 Ex positis, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial de ref. 19 celebrado por BANCO 

BRADESCO CARTOES S/A, e KRIEGER IND E COM.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 1047-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Laerte Gunsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, Flávia Bunlai Alves Pinto - OAB:17.300-B, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Não havendo óbice ao pleito de fls. 218, DEFIRO o pedido de dilação do 

prazo 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39270 Nr: 3142-79.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Salviano da Silva, Leandro da Silva 

Souza, Wesley Igaxira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrados sob nº 3142-79.2017.811.0019, Código 39270, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RODRIGO SALVIANO DA SILVA, 

LEANDRO DA SILVA SOUZA e WESLEY IGAXIRA PESSOA.

Trata-se AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM – em que a pretensão 

estatal foi julgada totalmente procedente, de modo que os réus RODRIGO 

SALVIANO DA SILVA, LEANDRO DA SILVA SOUZA e WESLEY IGAXIRA 

PESSOA foram condenados nas sanções do art. 157, §§1° e 2°, inciso II, 

do Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940).

Intimados da sentença penal, os acusados informaram que antes de 

manifestarem acerca do interesses recursal consultariam os respectivos 

causídicos, sendo que somente a defesa técnica do corréu LEANDRO DA 

SILVA SOUZA interpôs a devida apelação.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Em relação ao corréus RODRIGO SALVIANO DA SILVA e WESLEY 

IGAXIRA PESSOA, DETERMINO nova intimação pessoal, para que 

manifestem se desejam recorrer da sentença penal exarada nestes autos, 

sendo tudo certificado pelo(a) Oficial(a) de Justiça, no termos e formas da 

C.N.G.C.

No mais, em juízo de admissibilidade RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela Defesa do sentenciado LEANDRO DA SILVA SOUZA, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivos, consoante 

certidão de ref. 178.

Dê-se vista ao apelado – Ministério Público, para que, no prazo de 8 (oito) 

dias, apresente as devidas contrarrazões recursais.

Cumprido as deliberações alhures, torne-me os autos conclusos para 

decidir em prosseguimento.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 827-78.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, Fábio Alves Donizeti - OAB:12.674- OAB/MT, 

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - OAB:20970/O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que está devidamente comprovado/demonstrado nos autos 

o endereço atualizado do réu, o qual compõe circunscrição judiciária 

diversa, DEFIRO pedido formulado pela Defesa técnica à ref. 194, de modo 

que DETERMINO a expedição de Carta Precatório a Comarca de Vera/MT, 

com o fito de fiscalizar e acompanhar as medidas cautelares aplicadas ao 

acusado João Carlos Giasante.

No mais, AGUARDE-SE a realização da audiência designada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38296 Nr: 2684-62.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Intimo a defesa da expedição de carta precatória para inquirir as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público:Dirceu Batista Gomes 

Filho(comarca de Tangará-MT)e, Henrique de Souza Fernandes dos 

Santos(comarca de São José dos Quatro Marcos-MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Intimar o causídico nomeado de todo teor do despacho ref. 173 - 

(16/7/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10146 Nr: 306-17.2009.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei Machado Ludwig, Geovane Machado 

Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do denunciado WESLEI 

MACHADO LUDWIG, na pessoa do advogado, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas Processuais 

finais no valor de R$ 220,73 (duzentos e vinte reais e setenta e três 

centavos )e taxa judiciária final, no valor de R$ 66,23 (sessenta e seis 

reais e vinte e três centavos ), totalizando o valor de R$ 286,96 (duzentos 

e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), podendo ser pago 

através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75 Nr: 50-26.1999.811.0019

 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: Ernesto João Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO da parte requerida, na 

pessoa do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 

405,87 (quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos ), podendo 

ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23777 Nr: 50-64.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Guimarães Mariano Widal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19171, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o teor da petição de ref. 39, REVOGO a nomeação realizada 

na sentença penal proferida, de modo que DETERMINO o cumprimento 

integral das demais deliberações constantes nos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28454 Nr: 444-37.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udirley Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para o fim de CONDENAR o réu 

UDIRLEY JOSÉ DA SILVA devidamente qualificado, pela prática do crime 

tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.Passo a dosar a pena.A Lei 

11.343/06 atribui para o crime previsto no artigo 28 as penas de 

advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo.Considerando que não 

militam em desfavor do réu UDIRLEY JOSÉ DA SILVA circunstancias 

judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) e/ou agravantes, sendo ele 

tecnicamente primário, FIXO a pena de advertência sobre os efeitos das 

drogas, prevista no art. 28, I, da Lei 11.343/06, devendo ser realizada em 

audiência específica para tanto.Deixo de condenar o acusado nas custas, 

tendo em vista a condição econômica desfavorável do mesmo, nos termos 

do artigo 3º, II, da Lei Estadual 7.603/2001.Poderá recorrer/permanecer em 

liberdade, tendo em vista a pena aplicada.OFICIE-SE a Delegacia para que 

efetue a destruição da droga que eventualmente encontre-se apreendida, 

devendo comunicar com antecedência a este juízo e ao Ministério Público 

a data designada para tanto.Após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com 

as seguintes providências:a) Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;b) Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Deixo de 

condenar o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, posto 

que foi assistido por advogado(a) nomeado(a).Arbitro a título de 

honorários advocatícios, o valor equivalente a 5 URHs, em favor da D. 

Causídica nomeado para representar os interesses do réu, determinando 

a expedição de competente certidão de honorários.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17682 Nr: 572-10.2009.811.0017
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulina Rosa Glória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que as Requisições de fls. 121 e 122 foram devidamente 

pagas (fls. 123-124), IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa para 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, para informar os dados bancários para levantamento dos valores 

(Ofício Circular 4/2017-DDJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141339 Nr: 3276-15.2017.811.0017

 AÇÃO: Herança Jacente->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: MdSFdA, JTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerente, via DJE, para manifestar acerca da certidão do 

meirinho de fl. 69, bem como requerer o que entender por direito.

Após, remetam-se os autos ao Parquet.

Com retorno, façam-me o feito concluso para deliberação e cumprimento 

do contido no art. 741 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44341 Nr: 1029-32.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Pereira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577, Ruguiney Batista Cunha - OAB:15890/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado MARIANO 

PEREIRA DA LUZ pela prática do delito de lesão corporal no âmbito das 

relações domésticas, (art. 129, §9º, do Código Penal), de modo que passo 

a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 

68, caput, do Diploma Penal..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18306 Nr: 1286-67.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ramos Deogaris Melo, Rosinete Lemes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Koxiwaru Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Haja vista acordão do Tribunal de Justiça deste Estado, que proveu pedido 

de apelação intime-se a parte na pessoa de seu advogado constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143513 Nr: 990-30.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rodrigues Wanderlei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Vistos, etc.

Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva proposto pelo 

denunciado ROGÉRIO RODRIGUES WANDERLEI em que pleiteia a 

revogação da prisão preventiva, bem como apresentou resposta à 

acusação. (fls. 88/100).

Instado o se manifestar, o Ministério Público Estadual pleiteou pela 

manutenção da prisão, haja vista que ainda permanece o requisito da 

garantia da ordem pública e reiteração delituosa (fls. 101/102).

 Compulsando aos autos observo que não houve qualquer mudança 

jurídica ou fática que permitisse revogar o cárcere cautelar do 

denunciado. A manutenção da custódia cautelar encontra-se 

suficientemente fundamentada (decisão de fls. 86/87 v) em face das 

circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in 

concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua 

segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, 

sobretudo, a possível reiteração delituosa, caso permaneça solto.

Ademais, se monstra necessário o cárcere do suplicante, ante ao crime 

perpetrado (art. 21 da Lei de contravenções Penais, c/c artigo 147 do 

Código Penal), assim como, em razão da reiteração da conduta criminosa, 

haja vista que suplicante, além deste feito, já praticou mesma infração 

penal em face da mesma vítima (SUA GENITORA) por outras 03 (três) 

vezes, conforme se verifica em consulta ao sistema APOLO (cód. 43086, 

44601 e 41666), demonstrando assim a necessidade do cárcere do 

denunciado, para que esse não volte a delinquir.

 Logo, entendo que no caso em tela a garantia da ordem pública deve 

sobrepor aos direitos de ir e vir do representado, acautelando-se o meio 

social e espancando qualquer sensação de impunidade quanto ao crime 

ora praticado nesta comarca.

De tal arte, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não 

obstam a manutenção da prisão preventiva, nem conferem ao acusado o 

direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.

Assim, com base em tais fundamentos e, por inexistirem a ausência dos 

pressupostos autorizadores da prisão preventiva do acusado, impõe-se 

sua permanência no cárcere, motivo por que o indeferimento do pedido de 

revogação de prisão é medida de rigor.

 No que tange à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, 

entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal, haja vista que 

a instrução, ainda não teve seu processamento, ante a ausência da 

defesa em apresentar a resposta à acusação do suplicante.

 Além disso, a formação da culpa não pode ser aferido por meros critérios 

matemáticos, devendo-se observar a obediência ao princípio da 

razoabilidade a qual vem sendo observada por este Juízo.

Desta forma, indefiro o pedido do réu, mantendo-se sua prisão preventiva 

do suplicante ROGÉRIO RODRIGUES WANDERLEI.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Advogado.

Por fim, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 

14h30min (horário de Cuiabá-MT).

 Intimem-se as testemunhas comuns arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 329-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 . Atento ao comando do artigo 431 do Código de Processo Penal e art. 42 

do COJE, designo o dia 27/11/2018, às 08h30min. (Horário Oficial do 

Estado), para realização do julgamento do Réu pelo Tribunal 

Popular.Intime-se o Réu JOÃO BATISTA DE CARVALHO, caso necessário, 

por meio de precatória, as testemunhas e os jurados, atentando-se o 

Senhor Gestor para o disposto no artigo 426, §4º do CPP. Defiro o pedido 
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formulado pelo Ministério Público, para que sejam disponibilizadas ao 

Conselho de Sentença as cópias da denúncia (fls. 02/04), do Laudo de 

Exame Necroscópico (fls. 67/68) e Mapa Topográfico de fls. 69/69v e 

antecedentes criminais de fls. 466.Dê-se ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Publiquem-se os editais. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31451 Nr: 2660-84.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Taveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO. CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a 

contar da data da distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 

631.240/MG, que estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada 

como data de entrada do requerimento administrativo a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando. Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo). ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42850 Nr: 127-79.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLdC, FLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se determinação de fl. 69.

 Com urgência, haja vista interesse de menor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134231 Nr: 952-86.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Rocha de Azevedo, Maria Elma Rocha 

de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o novo endereço da segunda devedora, fornecido pelo 

Exequente, cite-se a executada no destino descrito à fl.53, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, conforme dispõe o 

art. 829 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se expedindo carta precatória para a Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT.

Atente-se senhor gestor, aos documentos necessários para o seu 

deslinde.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135973 Nr: 2168-82.2016.811.0017

 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: ILA, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a regularidade do requerimento retro, proceder-se-á a 

retirada dos autos do Arquivo exclusivamente para extração de cópias, 

abrindo-se vistas ao Requerente pelo prazo de 05 (cinco) dias para 

realização do ato. Após, retornar-se-á os autos ao Arquivo, tudo em 

consonância com as normas da CNGC/MT. Desse modo, IMPULSIONO o 

feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR o D. Advogado 

MÁRCIO CASTILHO DE MORAES, OAB/MT n° 24310-A, para vistas dos 

autos, conforme consignado acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137742 Nr: 1033-98.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estado do Piauí - PI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pinto da Silva, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Brito Uchôa - 

OAB:OAB/PI 6150, Raimundo Uchôa de Castro - OAB:OAB/PI 989

 Vistos. Ante a ausência registrada, REDESIGNO a presente oralidade 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h30min. (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar a intimação 

necessária. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62294 Nr: 61-45.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLSDSG, LAFDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para citação, cujo valor deverá 

ser verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), 

regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57520 Nr: 136-55.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Moraes Amancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 57520 (...) DETERMINO a transferência do 

condenado EMERSON DE MORAES AMANCIO do regime semiaberto ao 

aberto, mediante as seguintes condições, que deverão ser devidamente 

cumpridas, sob pena de regressão de regime:A) Comparecer 

mensalmente no Juízo da execução penal desta (...)Após a intimação 

do(a) recuperando(a) das condições acima estabelecidas, 

encaminhem-se os autos ao setor competente para o cálculo da pena 

restante.Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, 

em 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na 

sequência.Quanto à pena de multa, ao cálculo desta.Após o cálculo, 

intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias, 

preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar lista de 

comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado. Em sendo 

apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Intimem-se recuperando(a), 

servindo a presente de mandado, defesa e Ministério Público.Acaso o 

recuperando não seja localizado, dê-se vista ao Ministério Público.Frise-se 

ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá informar-se com 

seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao referido 

órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol 

D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 12 de 

julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55760 Nr: 8081-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Mariano Ringo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Perobeli - 

OAB:289655/SP, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55760

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da defesa às fls. 195/198, denoto que o feito 

está aguardando cumprimento de mandado de prisão, pelo que qualquer 

retificação no cálculo de pena não surtiria qualquer efeito ao recuperando, 

que sequer está cumprimento pena.

Deste modo, postergo a análise do petitório de fls. 195/198, o qual será 

apreciado quando do cumprimento do mandado de prisão.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão em arquivo provisório.

 Com a efetivação da prisão, voltem-me conclusos.

Insira o mandado de prisão no BNMP, acaso referida providência não 

tenha sido realizada.

Acaso o mandado de prisão não seja efetivado até 16.11.2019, dê-se 

vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da possível 

prescrição da pretensão executória, considerando as interrupções, perda 

dos dias remidos e restante da pena a cumprir quando do último 

comparecimento em Juízo do recuperando.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/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.: 56031 Nr: 623-59.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DO AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO, 

Fabiano Urtado Lopes, Jhonatas Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, Wesley Robert 

de Amorim - OAB:6.610

 PROCESSO/CÓD. Nº 56031

Vistos.

Determino a intimação pessoal dos advogados dativos dos acusados 

JHONATAS FERNADES DA SILVA para apresentar as razões e 

contrarrazões do recurso de apelação (fls. 422/423 e 417/418), bem como 

do réu FABIANO URTADO LOPES para oferecer contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 417/418).

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 06 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE Citação/Intimação PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

8 2 8 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 9 8  –  I D  6 3 5 3 1  E S P É C I E :  D i v ó r c i o 

Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE REQUERENTE: Claudia Gomes PARTE RÉQUERIDA: 

Wanderley Ferreira de Souza INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: 

WANDERLEY FERREIRA DE SOUZA, casado, filho de Antenor Camargo de 

Souza e Eunice Ferreira de Souza, nascido em 02/09/1960, natural de Rio 

Verde/GO, residente e domiciliado 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 (quinze) 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. INTIMAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) acima qualificado(a), PARA COMPARECER À AUIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10H50MIN, A SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM 

DESTA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Claudia Gomes em face de 

Wanderley Ferreira de Souza, a qual busca o deferimento do pedido para 

por fim ao casamento existente entre as partes, procedendo-se com a 

averbação do divórcio judicial junto ao registro de casamento da 

Requerente. DECISÃO/DESPACHO: Autos: 828-83.2018.811.098 Código: 

63531 Vistos. Trata-se de ação de divórcio ajuizada por CLAUDIA 

GOMES, em face de WANDERLEY FERREIRA DE SOUZA, qualificados nos 

autos. Aduz na inicial, que casou-se com o Requerido em 21/01/1980, o 

qual teria abandonado o lar desde 1981 (mais de 37 anos), pugna pela 

dispensa da audiência de conciliação ante a impossibilidade de 

reconciliação, bem como pela concessão da justiça gratuita e citação por 

edital, haja vista desconhecer o paradeiro do Requerido. Decido. Recebo a 

inicial, visto preencher os requisitos legais (art. 319 e 320 do CPC). 

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. 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. 
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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. Bianchini Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho Davantel, digitei. 

Porto Esperidião - MT, 17 de julho de 2018. Fatima Adrielly Silva Freitas 

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-08.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 27/08/2018 11:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40329 Nr: 583-97.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA REGINA FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60362 Nr: 2818-66.2018.811.0080

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES BORGES, ALINE RODRIGUES 

SENA, NAYARA RODRIGUES SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por APARECIDA 

RODRIGUES BORGES, ALINE RODRIGUES SENA e NAYARA RODRIGUES 

SENA, todos qualificados nos autos, requerendo autorização judicial para 

levantamento de valores junto à Empresa Honda – Grupo: 4875 – Cota: 

038 – Consórcio Nacional Honda – CPF: 328.832.691-49, deixados por seu 

genitor, já falecido, VALTEMIR MOREIRA SENA.

Vieram conclusos os autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de procedimento afeto à jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares.

 Portanto, compete ao juízo apenas investigar se a parte requerente é 

legítima para levantar os valores pleiteados, mediante a apresentação dos 

documentos que se fizerem necessários no caso concreto.

Na espécie, verifica-se que para concessão de alvará judicial para 

levantamento dos valores deixados pelo “de cujus” é necessário que 

inexistam outros bens que possam justificar o processamento de 

inventário ou arrolamento, deferindo-se a favor de todos os herdeiros 

necessários.

Pelo que consta dos autos, o falecido não deixou quaisquer bens imóveis 

ou móveis a serem inventariados, não havendo necessidade de efetuar a 

abertura de inventário, portanto, com base no princípio da boa fé 

processual, tenho que o pedido deve ser julgado procedente, 

especialmente pela certidão de óbito em que aponta como únicos 

herdeiros as duas filhas que ora postulam em juízo.

Ante o exposto, concedo Alvará Judicial para que o(a)(s) requerente(s) 

promova(m) o levantamento e receba(m) os valores pleiteados, nos 

termos da petição inicial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

 Expeça-se o necessário.

 Em razão da preclusão lógica, serve a presente decisão como certidão 

como trânsito em julgado.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43643 Nr: 2350-73.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA NALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52453 Nr: 3845-21.2017.811.0080
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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: Reginaldo Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52451 Nr: 3843-51.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40508 Nr: 681-82.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merli Carolina Gress Lorenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40910 Nr: 913-94.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Honório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48443 Nr: 1742-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 2514-04.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tatiane Schneider Neukamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 40580 Nr: 716-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 .Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52835 Nr: 4059-12.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANTÔNIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53189 Nr: 4277-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 3172-28.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA APARECIDA GUILLARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53071 Nr: 4195-09.2017.811.0080
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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: Brandina Flávio de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 4370-03.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ERVINO SCHWANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60368 Nr: 2820-36.2018.811.0080

 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: GEO AGRI TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAG E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório.

Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52504 Nr: 3865-12.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VICENTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 4391-76.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ULRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40344 Nr: 596-96.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Zavalhia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 581 de 657



Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 4276-55.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE CONCEIÇÃO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44362 Nr: 2774-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA MIKOCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53069 Nr: 4194-24.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA THEREZINHA KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 4297-31.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TERESINHA BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44030 Nr: 2585-40.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MARIA WEBER BONMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 
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de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43663 Nr: 2363-72.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51257 Nr: 3211-25.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA CAVALCANTE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 3168-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Cristina Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 3869-49.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA GIRELI PORFIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 4272-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53181 Nr: 4274-85.2017.811.0080
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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: VANUZA SOUZA DOS SANTOS LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56300 Nr: 981-73.2018.811.0080

 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: APOLIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40752 Nr: 815-12.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicia Jose de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 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: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Remeter ao Egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos de 

Querência-MT aos Excelentíssimos Desembargadores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 933-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52836 Nr: 4060-94.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13266 Nr: 373-61.2007.811.0080

 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: Cleonice Cabianca Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL -INSS em face de Cleonice Cabianca Marques, 

alegando, em apertada síntese, erro material e excesso de valores no 

cálculo da execução, uma vez que, deve ser considerado as diretrizes da 

Lei 11.960/2009. Juntou documentos.

 Instada a se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pelo INSS, renunciou aos valores excedentes a 60 
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(sessenta) salários mínimos, bem como pugnou pela expedição de RPV 

(requisição de pequeno valor).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Ante a impugnação do INSS, bem como a concordância da exequente 

com os valores apresentados, além da renúncia do crédito excedente, 

homologo os cálculos apresentados pela exequente em sua manifestação 

de fls. 742/748, perfazendo o teto para a expedição de RPV (requisição 

de pequeno valor).

 Deixo de condenar a impugnada ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão 

resistida.

 Translade-se cópia da presente aos autos principais.

 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, 

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.

 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.: 57283 Nr: 1354-07.2018.811.0080

 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: EDI TEREZA TEIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58661 Nr: 2100-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA, Marcos Lopes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, VANISSE MONTEIRO CAMPOS - OAB:21827/O

 Vistos.

 Manifeste-se o Ministério Público acerca do pedido de ref. 42 (concessão 

de liberdade sem fiança ou com redução da fiança).

 Após, tornem conclusos com urgência para deliberações.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36490 Nr: 787-78.2015.811.0080

 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: MSL, ESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdQ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MUNCHEN - OAB:37563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu advogado para que se 

manifeste acerca da missiva devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52452 Nr: 3844-36.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 4853-33.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WECTON RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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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.: 51021 Nr: 3063-14.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43642 Nr: 2349-88.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49702 Nr: 2375-52.2017.811.0080

 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: Rosa Maria Tomaelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelia Marla Vollmer, Diego Jaimir Balz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32281 Nr: 1063-80.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MVDSO, SNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Fares - 

OAB:38.068, Magnun Vinicios Hipolito dos Santos - OAB:

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35232 Nr: 220-47.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBINEI GRACIANO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 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: Murillo Espinhola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo advogado do 

exequente sustentando que a decisão prolatada encontra-se eivada de 

omissão, uma vez que determinou o levantamento dos valores em favor da 

parte executada.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração ou Embargos 

Declaratórios servem como um instrumento pelo qual uma das partes de 

um processo judicial pede ao Magistrado para que reveja alguns aspectos 

de uma decisão proferida.

 Os embargos de declaração deverão ser opostos quando for verificado 
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em determinada decisão judicial, a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade.

No caso dos presentes autos, tenho para mim, que os embargos merecem 

acolhimento, uma vez que a decisão de REF 107 determinou a expedição 

de alvará de levantamento em favor da parte EXECUTADA, senão 

vejamos:

“Vistos.

Ante o teor da sentença e a vinculação dos valores bloqueados, 

expeça-se alvará em favor da parte executada para levantamento dos 

valores.

 Com a confirmação do recebimento, cumpra-se conforme sentença retro.”

 Ante o exposto, acolho “in totum” os presentes Embargos para o fim de 

sanar o erro material contido na referida decisão para retificar o termo 

“parte executada”, a fim de constar “parte exequente”.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53955 Nr: 4865-47.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE SA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36669 Nr: 863-05.2015.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FAUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que a 

parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área descrita na 

petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Não há 

custas ou honorários advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44352 Nr: 2769-93.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO ANJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILA L. W. DE AVILA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:70755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos 

autos, no valor de R$ 37.339,25 (trinta e sete mil trezentos e trinta e nove 

reais e vinte e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC 

desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.CONDENO a ré ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 

10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se por 30 dias 

eventual requerimento nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32591 Nr: 1360-87.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Rosa Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 13: Trata-se de Embargos de Declaração objetivando sanar a omissão 

consistente no arbitramento de honorários advocatícios em prol da 

advogada nomeada como curadora especial em favor da parte autora, 

ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Querência - MT.

Assiste razão ao Embargante, de modo que fixo em 5 (cinco) URH os 

honorários advocatícios em benefício da Advogada atuante.

 Certifique-se em seu favor. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53448 Nr: 4444-57.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDECI SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 2277-04.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 
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SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Analisando as petições de REF 36 e 37, observo que as partes não 

especificaram o que pretendem com a produção de prova testemunhal, em 

inobservância à decisão de REF 32.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 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: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

REF 76: Trata-se de embargos de declaração opostos em razão de 

alegada omissão na sentença proferida por este juízo, eis que não 

determinou a intimação das partes para manifestação do laudo pericial 

juntado, acarretando cerceamento de defesa.

Intimada para manifestação (efeito infringente pretendido), a parte 

embargada manifestou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

Vieram conclusos os autos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe 

obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe 

omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão.

Analisando detidamente os autos, observo assistir razão à parte 

embargante.

Deste modo, com fundamento nos artigos 09 e 10 do CPC, DOU 

PROVIMENTO aos embargos manejados, para TORNAR SEM EFEITO a 

sentença prolatada em REF 69, e os atos processuais subsequentes, bem 

como para DETERMINAR a intimação das partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem com relação ao laudo pericial juntado aos 

autos.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36517 Nr: 802-47.2015.811.0080

 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: DJALMA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, SIRLENE ALVES PEREIRA NALON, 

Alexandrina Maria Carvalho, INEZ DAL BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que a 

parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área descrita na 

petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Não há 

custas ou honorários advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52506 Nr: 3867-79.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORISETE PAVAN GIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38859 Nr: 101-52.2016.811.0080

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉIA CARRIJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE NECKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de incompetência, em 

todos os seus termos, conforme fundamentação retro, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Havendo custas, pela 

Excipiente, observada a gratuidade de justiça. Traslade-se cópia aos 

autos principais. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34054 Nr: 1149-17.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA DO NASCIMENTO PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à pretensão de 

REF 59, facultando-se, eventualmente, o depósito voluntário dos valores 

indicados.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35027 Nr: 121-77.2015.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CANEPPELE, IVETE DOS SANTOS PACHECO 

CANEPPELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, LEONIR DA ROCHA, Marcio Simon 

Diel, EUNIDES LACERDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que a 

parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área descrita na 

petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Não há 

custas ou honorários advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53079 Nr: 4199-46.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSILEIDE BARREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36763 Nr: 905-54.2015.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SANTOS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Snchik Tulio - OAB:11.876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Além disso, entendo que a citação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.

É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso temporal 

existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, 

levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.

Assim, determino a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo 

legal (20 dias), devendo o edital conter as informações previstas no art. 

257 do CPC.

Certifique-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38056 Nr: 1504-90.2015.811.0080

 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: Adriano Anselmo Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 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.: 35871 Nr: 551-29.2015.811.0080

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Anselmo Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 2236-37.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Recebo a apelação.

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.: 52509 Nr: 3870-34.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 
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adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 1032-84.2018.811.0080

 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: TCHARLITA SOUZA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33911 Nr: 1053-02.2014.811.0080

 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: Adriana Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35516 Nr: 348-67.2015.811.0080

 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: Eva Soares de Anhaya Neckel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para condenar CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES – CEMAT – 

GRUPO ENERGISA, ao pagamento da quantia de R$ 41.747,75 (quarenta e 

um mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a 

título de danos materiais, com juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ), e correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).Custas e honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valores da condenação pela ré.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16340 Nr: 952-38.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA SOARES DA COSTA

 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:

 Diante do exposto, RETIFICO o teor da decisão anteriormente proferida e 

DESACOLHO o pedido de cumprimento de sentença proposto, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Em face do 

cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva, razão pela qual, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. 

Custas já recolhidas, observada a gratuidade.Não há condenação em 

honorários advocatícios.P.R.I. (com envio dos autos em relação ao 

INSS).Após, ao arquivo.

 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: NELSON COLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Eugênio de Arantes, AMADEUS BORGES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o resultado do BACENJUD, cumpra-se conforme determinação de 

REF. 34.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30496 Nr: 399-86.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO SOUSA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Régis Arantes de Freitas - 

OAB:49343A

 Vistos.

 Oficie-se à Comarca de Barra do Garças solicitando informações sobre o 

cumprimento da carta precatória.

 Uma vez que é sabido que a Vítima Narson se encontra preso na 

Penitenciária de Água Boa, expeça-se carta precatória para sua oitiva.

 Consigne-se, tanto no ofício endereçado à Barra do Garças, quanto na 

carta expedida para Água Boa, que se trata de processo pertencente à 

Meta 02 do CNJ.

 Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento das deprecatas.

 Decorrido o prazo, declaro encerrada a instrução processual, e determino 

que seja aberto vista dos autos ás partes, iniciando pelo Ministério Público, 

para que apresentem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57696 Nr: 3829-70.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT

 Vistos.O Representante do Ministério Público representou pela 

decretação da prisão preventiva do Acusado Esly Borges Massena 
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Junior. Para tanto, alegou que a prisão do Acusado é necessária para a 

garantia da ordem pública, no sentido de evitar a reiteração delituosa.O 

pedido deve ser deferido. Sem dúvida, é CASO DE PRISÃO PREVENTIVA, 

vez que é bem clara a necessidade de garantia da ordem pública PELA 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...) Com efeito, o Acusado ostenta uma 

extensa ficha criminal, sendo que entre as diversas acusações contra 

sua pessoa, uma extremamente grave é de ser um dos principais 

mentores do roubo das armas do fórum desta Comarca (Cód. 53016), sem 

olvidar, também que responde a outra ação penal por crime de homicídio 

tentado (Cód. 37565).Veja que além destas imputações serem de extrema 

gravidade, não se pode olvidar ainda que o Acusado é Policial Militar, o 

que demonstra à saciedade a necessidade da sua segregação cautelar, 

pois sendo integrante das forças de segurança, deveria ser um dos 

responsáveis para garantir a segurança da população, o que não parece 

ser o caso. Assim, não existe qualquer possibilidade de uma medida 

cautelar diversa da prisão ser adequada e proporcional à espécie, de 

modo que a excepcionalidade (prisão preventiva) é a única solução para 

tal impasse, a fim de evitar a reiteração delituosa. (...) Neste sentido, 

DEFIRO o pedido e DECRETO A PRISAO PREVENTIVA do Acusado Esly 

Borges Massena Junior, nos termos do art. 312 e 313 do Código de 

Processo Penal. (...) .Em prosseguimento à análise do feito, RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Acusado. INTIME-SE a Defesa 

do Acusado Esly pra que, no prazo de 02 (dois) dias, apresente suas 

razões recursais.Apresentadas as razões, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público para que, em igual prazo, apresente suas contrarrazões 

recursais. Por fim, voltem-me conclusos para os fins do art. 589 do CPP. 

Cumpra-se. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57700 Nr: 3830-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRADES DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Vistos.

RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Representante do 

Ministério Público, eis que tempestivo.

Intime-se a defesa do Acusado Fábio para que, em igual prazo, apresente 

suas contrarrazões recursais.

Por fim, voltem-me conclusos os autos, para os fins do art. 589 do CPP.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17492 Nr: 452-72.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS, MHDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Defiro o pedido feito pela defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58021 Nr: 2246-16.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DO CARMO & CIA LTDA, MARCIO 

RIBEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão do Magistrado Antecessor (intimação 

da parte embargada para apresentar impugnação). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2298-12.2018.811.0079

 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: EDEGAR PORSH, JACOB ALEXANDRE ALIEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 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 e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31767 Nr: 209-89.2013.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada, EDSON YUKIO 

OGATHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO, Cpf: 

04757157134, Rg: 448523-2, Filiação: Antonio Carmo Candido da Fonseca 

e Blandina Alves da Fonseca, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, 

Telefone 6634731128. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima 

qualificada da presente ação, para que preste contas ou devolva os 

valores referente ao Convênio n.° 156/2010. Sob pena de serem tomadas 

medidas judiciais. Não ausencia de manifestação poderá ser nomeado 

curador especial em caso de revelia.

Resumo da Inicial: o Município de Serra Nova Dourada - MT, pugnou pela 

notificação Judicial de Valdivino Carmo Cândido para que preste contas 

dos valores ou devolva ao órgão competente referente ao Convênio 

n.°156/2010 com a Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação 

urbana - SETPU, cujo o objeto era a construção de uma praça pública no 

valor total do convênio de R$ 362,979,76

Despacho/Decisão: Processo Cód. 31767Despacho.Vistos, etc.Intime-se a 

parte autora pessoalmente para se manifestar e requerer o que lhe é de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

conforme artigo 485, §1º, do NCPC.Às providências, com urgência, por se 

tratar de processo incluído na meta 2 de julgamento.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 27/07/2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 10 de julho de 2018

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16703 Nr: 1414-32.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Homologo a desistência requerida pelo Ministério Público.

 Declaro encerrada a instrução criminal.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Por fim, tornem conclusos para SENTENÇA.

 SECRETARIA: cumpra-se com urgência, pois o presente feito pertence a 

Meta 02 do CNJ e requer providência imediata.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17492 Nr: 452-72.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS, MHDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Aguardem-se os autos em cartório a apresentação de endereço 

atualizado dos acusados.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 43/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando que a servidora Silvana Regina Carreiro, matricula 4070, 

designada para exercer a função de Gestora Geral, irá usufruir 10(dez) 

dias de férias referente ao exercício de 2017/2018, a partir de 16/07/2018 

a 25/07/2018.

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor Delmar Zanol, matrícula 8869, para Exercer a 

Função de Gestor Geral Substituto, em face do gozo de 10(dez) dias de 

férias, no período de 16/07/2018 a 25/07/2018.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Pagamento do E. 

Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 16 de julho de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juiz Substituta e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44361 Nr: 1031-23.2017.811.0052

 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: Lenir Severino Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineuza Alves de Paula, Arlindo Gonçalves 

das Dores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 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 redesignar a audiência de conciliação, tendo em vista a 

impossibilidade de comparecimento do patrono da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44220 Nr: 948-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raissa Deon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-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 33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11372 Nr: 824-05.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA LANÇADA ao acusado José 

Antônio Dias, mediante as seguintes medidas cautelares previstas no art. 

319, do CPP: 1. COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e 

justificar suas atividades;2. PROIBIÇÃO de frequentar bares, prostíbulos e 

estabelecimentos congêneres;3. OBRIGAÇÃO de manter endereços e 

telefones devidamente atualizados na Secretaria de Vara desta 

Comarca.EXPEÇA-SE o competente CONTRAMANDADO em favor de José 

Antônio Dias. O acusado deverá ser CITADO da presente ação e 

ADVERTIDO que, no caso de descumprimento das cautelares impostas, 

poderá ter a prisão preventiva novamente decretada. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52816 Nr: 920-41.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Alves dos Santos, Valzenir Alves da Silva, 

Valdiney Alves da Silva, Valmir Alves da Silva, Valdir Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por VICENTE ALVES DOS SANTOS e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22925 Nr: 134-36.2009.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Marcio Araujo Brandolff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fls. 164, bem como a certidão de fls. 167.

 INTIME-SE o Dr. Nilton Marcos Pereira Nunes, advogado militante nesta 

Comarca para apresentar suas razões de apelação no prazo legal e, 

após, ao apelado para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.

Após, com ou sem contrarrazões, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, observando-se as formalidades legais, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5372 Nr: 128-73.2002.811.0032

 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: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Lúcia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Pereira Cardoso - 

OAB:21634, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:OAB/MT 3.520, Hamilton Ferreira da Silva Junior - OAB:OAB/MT 

11.322

 DECISÃO

Vistos em correição.

Inicialmente, verifico que não há nos autos acerca do cumprimento da 

decisão proferida às fls. 485/486, notadamente no que se refere à 

intimação do expert nomeado para realização da avaliação requerida, 

providência que deve ser adotada imediatamente pela Secretaria da Vara.

Por sua vez, quanto ao pleito de liberação de valores atinentes a 80% do 

depósito realizado pela parte autora, tenho que deve ser indeferido, por 

ora. Isso porque, conforme dispõe o art. 33, § 2º, c/c art. 34, caput, do 

Decreto-lei n.º 3.365, o levantamento de tal valor depende de prova da 

propriedade, quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem e 

publicação de editais com prazo de 10 (dez) dias para conhecimento de 

terceiros.

Com efeito, muito embora haja nos autos prova de propriedade, não há o 

cumprimento dos demais requisitos exigidos por lei, razão pela qual 

mostra-se inoportuna a expedição de alvará neste momento, razão pela 

qual indefiro o pedido quanto a este tocante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28305 Nr: 1186-96.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Alves Cabral, Ligia Tereza Garcia 

Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP, Paulo Vinicius Silva Goraib - OAB:158.029, RICARDO 

MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Morais Filho - 

OAB:13885, Paulo Jose Lopes de Oliveira - OAB:21515/O

 Vistos em correição

Em análise do pedido de levantamento do valor depositado (fl. 215), 

verifico que não foram atendidos os requisitos do Art. 34, caput, da Lei 

das Desapropriações, portanto, INTIME-SE a parte requerida para que 

proceda a publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para 

conhecimento de terceiros, carreando-os, posteriormente, aos autos.

 INTIMEM-SE as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial 

acostado aos autos, no prazo de 15 dias.

INDEFIRO o levantamento do depósito complementar do perito até que se 

encerrem as manifestações sobre o laudo pericial.

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.: 50868 Nr: 799-47.2012.811.0032

 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: Jaqueline Avelina de Arruda, Eva Avelina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleilson Menezes Guimarães - 

OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista do Petitório de fls. 59 designo audiência de entrevista do 

interditando na data de 28 de Agosto de 2018 ás 15h:40min.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 2404-18.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tervino Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

TERVINO NUNES PEREIRA ingressou com AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE, na condição de trabalhador rural, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, já devidamente qualificado nos 

autos.

 Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora não 

colacionou decisão administrativa da autarquia previdenciária que 

indeferiu o pedido do benefício ora reclamado.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da referida decisão 

administrativa, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 16 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1848-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEIA MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19077-A, 

Leandro Ayres da Silva - OAB:MT 23.869, Vanessa Rocha de 

Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONHEÇO 

dos embargos de declaração interposto e, no mérito, DOU-LHE 

PROVIMENTO emprestando-lhes efeitos modificativos a fim de tonar sem 

efeito a sentença de mérito de ref. 75 e, por consectário, PROMOVER a 

extinção do feito sem resolução do mérito, tudo com arrimo no art. 1.024 

c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

revogo qualquer medida liminar concedida nestes autos em favor do 

requerente.Por consequência, inverto o ônus da sucumbência condenado 

a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

causa.Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Rosário Oeste/MT, 16 

julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82933 Nr: 2325-39.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSF(, Conceição Macilene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423, Marcos de Oliveira Amador - OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária, pleiteando a concessão do benefício de 

Pensão Por Morte c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALICE DA 

SILVA FERREIRA, representada por sua genitora Conceição Macilene da 

Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição do artigo 

300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não resta 

evidenciada, uma vez que não há nos autos elementos probatórios que 

permitam supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á 

vencedora.

Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem 

natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos 

atributos da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, 

competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente a 

existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese 

dos autos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (Ordem de Serviço nº 

01/2016), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte autora 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): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82845 Nr: 2274-28.2018.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Donaldo Ricardo de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de incidente de restituição de bem apreendido, distribuído por 

dependência (Cód. 59407) intentada por DONALDO RICARDO DE MORAIS, 

devidamente qualificado nos autos.

 À evidência, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial.

Promovo vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação. Após, 

conclusos.

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.: 82772 Nr: 2233-61.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Albino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados 

nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo aos 

requeridos o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa, nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse 

mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas processuais 

(CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-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.: 82883 Nr: 2300-26.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 
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OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO E UNIÃO 

ESTÁVEL “POST MORTEM” intentada por BENEDITO MANOEL DE 

ALMEIDA, em face dos herdeiros FABIANO ROGÉRIO MORAES e 

OUTROS, todos já qualificados nos autos.

Em síntese, aduz que conviveu em união estável com IRENE PEREIRA 

GUEDES desde setembro/1991 até o presente ano (2018), permanecendo 

juntos por cerca de 26 (vinte e seis) anos. Relata que da união 

convivência sempre foi pública e conhecida de todos, tendo esta 

permanecido até o falecimento de sua companheira na data de em 23 de 

maio de 2018,

Determino que o presente processo tramite em segredo de justiça, 

conforme determina o art. 189, II do CPC.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art.98 do CPC.

CITEM-SE os herdeiros para, querendo, contestarem a presente ação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61950 Nr: 1377-05.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Daniel de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:OAB/MT 7154

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração para o fim de SUPRIR a omissão apontada, 

devendo a presente decisão integrar aquela de ref. 308, tudo com arrimo 

no art. 382 do CPP.Transitada em julgado a decisão e estando encerrada a 

instrução processual, intime-se as partes para que apresentem alegações 

finais no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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.: 82752 Nr: 2223-17.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenei Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-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.: 63582 Nr: 2021-45.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Nestor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, 

proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que seja expedido 

o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Liquidado o requisitório, expeça-se, de plano, alavra judicial para 

levantamento dos valores.Após, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.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.: 59559 Nr: 423-56.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Goda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, o que faço com fundamento 

no art. 924, III, do NCPC.Com isto, proceda à imediata expedição do ofício 

requisitório (Requisição de Pequeno Valor) ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região.Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o respectivo alvará para 

levantamento dos valores.Após, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 16 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63523 Nr: 1999-84.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxmar Cezar Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DETERMINO a intimação da 

parte Executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a 

substituição do bem oferecido à penhora, observando-se o disposto no 

art .  9º da LEF, sob pena de prosseguimento da 

execução.Intime-se.Cumpra-se.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.: 57980 Nr: 1925-64.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clementina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 595 de 657



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o INSS, por meio da Procuradoria Especializada, para que se 

manifeste acerca do petitório de ref. 60, no prazo de 15 (Quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56386 Nr: 1074-25.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos verifico que não houve expressa 

manifestação do juízo quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado 

na peça inaugural, razão pela qual, nesta oportunidade, DEFIRO o 

benefício da gratuidade e determino a expedição de nova missiva 

precatória para citação da Fazenda Estadual.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 1983-28.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Cândida Prudente de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

Vereninha Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em correição.

Inicialmente, verifico a insubsistência do pedido de Gratuidade da Justiça 

requerida pela parte autora. Isso porque, dos documentos coligidos aos 

autos conclui-se que a renda auferida pela parte autora se mostra 

incompatível com a alegação de insuficiência financeira para arcar com 

custas processuais. Entender de modo diverso em causas de mesma 

natureza oneraria demasiadamente o erário público.

Neste ínterim, dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil 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. Sendo este o caso dos autos, é de se impor o recolhimento 

das respectivas custas.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

Gratuidade da Justiça e desde já determino à parte autora que promova, 

no prazo de 15 (quinze) dias a emenda da petição inicial, para fazer juntar 

aos autos os respectivos comprovantes de pagamento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56841 Nr: 1299-45.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente, para requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 2199-86.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARA LIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:OAB/MT 2.492, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida neste processo ref.13, DESIGNO 

audiência de conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário 

Oeste-MT., sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado 

Prefeitura Municipal, no dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 15:00 horas, 

nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62295 Nr: 1528-68.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pela parte executada e, por 

consectário, HOMOLOGO os cálculos apresentados à ref. 16.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98 do 

NCPC.Transitada em julgado a presente decisão, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório (Requisição de Pequeno Valor) ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Liquidado o RPV, expeça-se, de 

plano, o respectivo alvará para levantamento dos valores.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 17 de julho de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20145 Nr: 1008-89.2007.811.0032

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindolfo Macedo de Castro - 

OAB:7174, Renato Ferreira Macedo - OAB:OAB/MT 11.060

 Vistos em correição.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de habilitação 

formulado pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIR MARIA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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 DESPACHO Processo: 

1000278-12.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JAIR MARIA DE SOUZA E 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença 

com trânsito em julgado promovido pela parte reclamante em face da parte 

reclamada. Tendo a petição cumprido as formalidades legais (art. 524 do 

NCPC), nos termos do art. 52, IV, da Lei 9099/95, c/c art. 513, § 1º, e art. 

523, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte promovida, através de seu 

advogado via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

sentença proferida nos autos. Nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC, 

caso não haja cumprimento voluntário da sentença no prazo referido, o 

débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários 

advocatícios no mesmo percentual. Intime-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-92.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000262-92.2016.8.11.0032. REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença e o efetivo cumprimento da obrigação dela decorrente 

pela parte derrotada,nos termos do que dispõe o provimento 68/2018 do 

CNJ, intime-se a parte contrária para que se manifeste em dois dias sobre 

o levantamento do valor. Em caso de inércia, ou concordância, 

DETERMINO a imediata expedição de Alvará em favor do patrono da parte 

vencedora, ou, na sua ausência, diretamente ao seu beneficiário. 

Expedido o Alvará, arquive-se o processo, promovendo-se as anotações 

e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ROSÁRIO 

OESTE, 12 de junho de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA 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 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-11.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIR BISPO DE MORAES (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 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-08.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE FIRMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000190-08.2016.8.11.0032 REQUERENTE: CIRLENE FIRMINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

4317658. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000485-11.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000485-11.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 
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direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-04.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000479-04.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029718/7/2018 Página 598 de 657



autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOMAR LUIZ 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 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-19.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000478-19.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado, com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Informa que a parte autora que não 

possui nenhum contrato ou realizou compra com a parte requerida. Requer 

indenização por danos morais, ante a inclusão do seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser consignado que o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Cinge-se a questão controversa sobre o direito a indenização por danos 

morais experimentados pelo promovente ante o constrangimento com que 

passou por ter a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes de 

forma irregular. É cedido que, tratando-se de relação de consumo e de 

suposta falha na prestação do serviço contratado, é objetiva a 

responsabilidade do fornecedor, nos termos do art.14, caput, do CDC, o 

qual 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 fruição e riscos.” 

Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, bastando que se 

comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da 

promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, bem como os 

documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da penalidade da 

parte promovente, notadamente sua honra, imagem, integridade física ou 

psíquica ou qualquer outro dano moral passível de indenização. O dever 

de indenizar decorre de situação concretas, em que a parte lesionada 

demonstre alguma situação acima mencionada, e não simplesmente o fato 

de estar com o nome negativado. A dor moral, que decorre da ofensa aos 

direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos e que 

pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de 

se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto. Com efeito, os aborrecimentos, percalços, 

frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas 

contingências próprias da vida em sociedade não geram, via de regra, o 

dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto 

prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não 

tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades 

exageradas, denotando que nem toda falha na prestação de serviço é 

passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação 

pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

(grifei) Ademais, consoante autos nº 1000479-04.2017.811.0032, 

conclui-se que o promovente possuía outro apontamento restritivo em seu 

nome. Considerando que o promovente teve o nome incluído de forma 

regular naquela ocasião, configurada está sua contumácia e, conforme 

entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza 

porque face à condição de devedor contumaz, é inegável que uma 

notificação a mais em seu prontuário não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa frente a terceiros, bem como não lhe ofende a honra. “EMENTA: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 

§2° DO CDC - CUMPRIMENTO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - 

NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos 

do § 2º do art. 43 do CDC, a inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de devedores deve ser antecedida de prévia comunicação, por 

escrito, acerca de tal inclusão, dando-se ao mesmo a oportunidade de 

tomar as devidas providências. - Impõe o CDC que a comunicação ao 

consumidor seja por escrito, não exigindo maiores formalidades, ou com 

AR, nem que a entrega se faça, pessoalmente, ao destinatário, pois não 

se trata de intimação. - Cumprida a exigência legal de comunicar o devedor 

acerca da inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, não 

há que se falar em reparação pelos danos morais alegados. - Ao devedor 

contumaz, com diversas inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, 

a norma insculpida no artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para 

uma possível indenização por danos morais por não gerar qualquer dano 

efetivo a sua honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 
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que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, deixando também de impugnar a contestação, fato este que 

afasta a ocorrência de dano moral, sendo a improcedência da ação 

medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos termos do artigo 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar o promovido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000486-93.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEANDRO JUNIOR DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-63.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CEDILSON LEMES (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 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-63.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000488-63.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA E SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-34.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN PATRICIA CONCEICAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000477-34.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SUELLEN PATRICIA CONCEICAO FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-48.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BAGGIO XAVIER (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 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-33.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SALVADOR AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000490-33.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALICE SALVADOR AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-48.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000489-48.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JESUINO CONCEICAO DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 
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inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-33.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE SEBASTIANA DA SILVA (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 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE VARGAS (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000264-28.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSIANE VARGAS Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-10.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE MARIA 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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000498-10.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOSINETE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-18.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DIAS (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 14 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: 1000504-17.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000504-17.2017.8.11.0032. REQUERENTE: CONCEICAO MENDES DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO 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, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que nunca firmou contrato com a reclamada referente a 

telefonia móvel. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum 

documento ou contrato assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada 

é responsável pela negativação indevida, porque a ela competia o dever 

de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou 

fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente 

qualificada. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

tendo apenas colacionado o print de tela para esta comprovação. 

Entretanto, o print sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a 

Reclamada a sua disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, 

que confirmariam a contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

CONTRATO DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 
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Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 

cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 

consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco 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, 

determinando a exclusão definitiva do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. 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. Intimam-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. 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 

NOCOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES APARECIDA SIQUEIRA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000467-87.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TAMIRES APARECIDA 

SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu 

a desistência desta reclamação, conforme petição digitalizada nos autos. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos 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: 1000497-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZIO MANOEL BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000497-25.2017.8.11.0032. REQUERENTE: LUIZIO MANOEL BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 
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parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000518-98.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000518-98.2017.8.11.0032. REQUERENTE: DIVINO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque embora apresentou contrato assinado entre as partes, 

percebe-se visivelmente que a assinatura acostada no contrato não 

pertence à parte reclamante, bem como, não trouxe aos autos qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a relação jurídica entre as 

partes que originou o débito negativado pela reclamada, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou fraude, 

mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente qualificada. 

Negando o consumidor a relação comercial com a empresa, incumbe a 

essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança refere-se aos 

serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não vislumbro no 

presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito 

algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda 

de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é presumido, in re 

ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-92.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSMARY FOUTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000499-92.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ANTONIO OSMARY 

FOUTOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000516-31.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CARLOS 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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000516-31.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SEBASTIANA CARLOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000507-69.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000507-69.2017.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do 

Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilação probatória. As partes efetuaram 

composição amigável, conforme consta nos autos. Ante o exposto, opino 

pela homologação do acordo firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, pela extinção do feito com resolução do mérito. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ROSEMILIA 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: 1000505-02.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZANETE 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000505-02.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ZANETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos 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
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Processo Número: 1000463-50.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000463-50.2017.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA SIMAO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação. O reclamado, na contestação, afirma que o reclamante 

possui cartão de crédito e apresentou as faturas referentes ao valor 

negativado arguindo que a negativação é legitima, portanto, agiu no 

exercício regular do direito. Observa-se nas provas apresentadas, que o 

débito que ensejou a negativação refere-se à taxa de anuidade e juros, 

inexistindo qualquer movimentação nas faturas apresentadas que indique 

o desbloqueio do referido cartão. A cobrança de tarifas de serviços e de 

manutenção do cartão de crédito são legítimas. Sabe-se que todos os 

contratos bancários contêm cláusula autorizando o banco a levar a débito 

tarifas e demais encargos. No entanto, a cobrança de anuidade, quando o 

cartão de crédito não é desbloqueado, é ilegítima, uma vez que a cobrança 

desta taxa está intrinsecamente ligada a utilização do cartão e, não 

havendo o desbloqueio resta descaracterizada a adesão ao sistema de 

crédito. Neste sentido, observe-se os seguintes julgados: TJAL-002835) 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Quantum arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, à 

unanimidade de votos. (Apelação Cível nº 2011.001307-0 (6-0960/2011), 

3ª Câmara Cível do TJAL, Rel. Eduardo José de Andrade. j. 20.06.2011, 

unânime, DJe 04.07.2011). JECCDF-005929) CDC. FORNECIMENTO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. 

COBRANÇA E PAGAMENTO DE ANUIDADES INDEVIDAS. HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A REPETIÇÃO DO INDEBITAMENTE PAGO, MAS NÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constituindo o desbloqueio do cartão de 

crédito condição para a sua utilização e não se havendo cumprido essa 

etapa da contratação mostra-se ilícita a cobrança de encargos 

contratuais, inclusive anuidade, que uma vez pagos devem ser restituídos 

em dobro. 2. A mera cobrança de valores indevidos, ainda quando pagos, 

desacompanhada de qualquer consequência de natureza cadastral ao 

consumidor, não dá ensejo à indenização por danos morais, constituindo a 

dobra da repetição, de que cuida o parágrafo único do art. 42, do CPC, a 

prefixação da indenização, aplicável no caso de pagamento. 3. Sentença 

que merece reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por 

danos morais. Confirmada a condenação na repetição do indébito. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a 

indenização por danos morais. 5. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, deixo de condenar o apelante em custas e honorários 

processuais de advogados. (Processo nº 2009.06.1.012694-0 (466090), 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Asiel 

Henrique. unânime, DJe 01.12.2010). TJPE-039530) APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

DESBLOQUEADO - NEGATIVAÇÃO DO NOME - DÉBITO INDEVIDO - 

ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO. A indenização por 

danos morais é cabível, pois o apelante não desbloqueou, o cartão de 

crédito enviado pelo banco, o que descaracteriza a adesão ao sistema de 

crédito. Assim, ilegítima é a cobrança das taxas e encargos do serviço, 

bem como, a negativação do nome do apelante pelo inadimplemento desse 

débito. Recurso provido. (Apelação nº 0213466-7, 6ª Câmara Cível do 

TJPE, Rel. Antônio Fernando de Araújo Martins. j. 22.03.2011, unânime, 

DJe 06.04.2011). No presente caso, verifico que o reclamado, em sua 

contestação, afirmou que a cobrança que ensejou a negativação 

referia-se a débitos inadimplidos contraído por meio do cartão de crédito 

ELO NACIONAL MULTIPLO sob o nº 5067-XXXX-XXXX-3100, conforme as 

faturas apresentadas. Ocorre que o débito apontado refere-se tão 

somente à cobrança de anuidade e juros, indicando que não houve 

utilização do cartão, tampouco o desbloqueio. Assim, a cobrança deve ser 

declarada indevida, pois, como anotado, limitou-se à anuidade e juros. Não 

houve, portanto, utilização do cartão, mostrando-se verossímil a versão do 

reclamante de que não realizou despesas. Negando o consumidor a 

relação comercial com a empresa, incumbe a essa demonstrar de forma 

inconteste que a cobrança refere-se aos serviços solicitados e 

efetivamente prestados, o que não vislumbro no presente caso, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, 

comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração 

da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar: 

“RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA 

ATIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - 

RECURSOS DE AMBOS RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” 

(RNEI, 2121/2012, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, 

demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 
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conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para compensar pecuniariamente os 

danos sofridos e para evitar reiterações pela parte reclamada, sempre 

levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida e, assim, DECLARO a inexistência 

do débito apresentado pelo reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva 

de seus dados dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida em 

exame, e ainda CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais. Os juros de mora serão calculados à base de um por cento ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária 

pelo INPC, com incidência a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-83.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELY GABRIELY 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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000519-83.2017.8.11.0032. REQUERENTE: RAFAELY GABRIELY DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000468-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JAMIL TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000468-72.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOSIMAR JAMIL TRINDADE 

REQUERIDO: VIVO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-74.2017.8.11.0032
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000539-74.2017.8.11.0032. REQUERENTE: FATIMA LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque embora tenha apresentado contrato assinado entre as 

partes, percebe-se visivelmente que a assinatura acostada no contrato 

não pertence à parte reclamante, bem como, não trouxe aos autos 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a relação jurídica entre 

as partes que originou o débito negativado pela reclamada, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-03.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FIGUEIREDO (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 14 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: 1000047-48.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/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 14 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: 1000156-96.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO ASCENDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000156-96.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ADELIO ASCENDINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAEL BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000472-12.2017.8.11.0032. REQUERENTE: THIAGO RAFAEL BATISTA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 
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CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000578-71.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ZULEICA MARIA DAS NEVES 

REQUERIDO: VIVO 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, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Indefiro o pedido de 

desistência da ação, uma vez que, no evento id 12974904 o réu ofereceu 

contestação e juntou documentos que comprovam a legitimidade da 

inscrição. Ciente, dos documentos apresentados pela reclamada nos 

autos, e sendo as provas desfavoráveis à sua pretensão, o autor, 

posteriormente, no evento id 12986763 atravessou pedido de desistência 

da ação, portanto, é visível que o autor intenta apenas evitar um 

julgamento desfavorável com o pedido de desistência da ação. O 

entendimento dessa Julgadora é que, já havendo resposta do réu nos 

autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com cautela, verificando se é caso 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Nesse sentido, a jurisprudência 

atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DO OFERECIMENTO 

DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL 

DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE OS PRINCÍPIOS DA 

SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a sentença do 

julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, na audiência 

de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem ouvir a parte 

contrária, já que isto só se faria necessário se já apresentada resposta, o 

que ainda não se dera, sendo o pedido de desistência formulado antes do 

momento de exibição da resposta, o que é feito em sessão de instrução e 

julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda que houvesse necessidade de 

ser ouvida, nenhum prejuízo teve o recorrente com a decisão, uma vez 

que mesmo que fosse vencedor não poderia postular honorários, custas e 

pena por litigância de má-fé, por não ter direito a nenhuma destas 

rubricas. Ademais o pedido contraposto pode ser apresentado em ação 

autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o entendimento cristalizado no 

enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis - 

FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento". 4. Inadmissível, assim, 

que o réu queira prosseguir na demanda, ante pedido de desistência do 

autor, sendo certo que tal não aproveita ao réu sequer no tocante a 

verbas sucumbenciais, que inexistem nos Juizados Especiais, exceto em 

sede de recurso inominado (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção 

do processo antes do oferecimento da contestação, mediante 

homologação de pedido de desistência do autor, é plenamente compatível 

com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

da celeridade que orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 

9.099/95, art. 2º), eis que o fim colimado em tais processos, também nos 

termos da lei, é a conciliação ou a transação sempre que possível. 6. 

Ademais, a jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos 

Juizados Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação 

subsidiária do art. 267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos seus 

próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das 

custas processuais adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, 

inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. (Acórdão n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 

01/09/2015. Pág.: 518) (grifo nosso). Corroborando com esse 

entendimento está a Proposta de Nova Redação do Enunciado 90, 

aprovado pela maioria, na Plenária do Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Contrario senso, já havendo resposta 

do réu, o indeferimento do pedido de homologação da desistência da ação 

é medida justa, posto que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após 

o oferecimento da contestação, portanto, tenho que razão não assiste à 

parte autora. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 
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do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos a gravação de áudio, e demais documentos que 

legitimam a cobrança, onde se identifica indubitavelmente a parte 

reclamante. Apesar da impugnação da parte autora quanto às provas 

trazidas pela reclamada, foram insuficientes para o livre convencimento 

desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, 

condenando a parte autora em litigância de má-fé, e, por conseguinte, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo e a pagar 

para a reclamada o valor correspondente à multa de 1% e honorários 

advocatícios no valor de 20% sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 80 e 81, do NCPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, Enunciado 136 FONAJE, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao 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. 

RICRDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORVALINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000370-87.2017.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA ORVALINA CORREA 

REQUERIDO: VIVO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura na procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

revogando a liminar concedida inicialmente. Ainda, RECONHEÇO litigância 

de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do NCPC 

c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LINA DA CONCEICAO FERREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000476-49.2017.8.11.0032. REQUERENTE: RAQUEL LINA DA 

CONCEICAO FERREIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a relação jurídica entre 

as partes que originou o débito negativado pela reclamada, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000469-57.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOENIL MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 
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a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-80.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN MEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000461-80.2017.8.11.0032. REQUERENTE: DALVAN MEIRA DE ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000459-13.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ZAMPIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000459-13.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDINEI ZAMPIRON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 
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havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação. O reclamado, na contestação, afirma que o reclamante 

possui cartão de crédito e apresentou as faturas referentes ao valor 

negativado arguindo que a negativação é legitima, portanto, agiu no 

exercício regular do direito. Observa-se nas provas apresentadas, que o 

débito que ensejou a negativação refere-se à taxa de anuidade e juros, 

inexistindo qualquer movimentação nas faturas apresentadas que indique 

o desbloqueio do referido cartão. A cobrança de tarifas de serviços e de 

manutenção do cartão de crédito são legítimas. Sabe-se que todos os 

contratos bancários contêm cláusula autorizando o banco a levar a débito 

tarifas e demais encargos. No entanto, a cobrança de anuidade, quando o 

cartão de crédito não é desbloqueado, é ilegítima, uma vez que a cobrança 

desta taxa está intrinsecamente ligada a utilização do cartão e, não 

havendo o desbloqueio resta descaracterizada a adesão ao sistema de 

crédito. Neste sentido, observe-se os seguintes julgados: TJAL-002835) 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Quantum arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, à 

unanimidade de votos. (Apelação Cível nº 2011.001307-0 (6-0960/2011), 

3ª Câmara Cível do TJAL, Rel. Eduardo José de Andrade. j. 20.06.2011, 

unânime, DJe 04.07.2011). JECCDF-005929) CDC. FORNECIMENTO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. 

COBRANÇA E PAGAMENTO DE ANUIDADES INDEVIDAS. HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A REPETIÇÃO DO INDEBITAMENTE PAGO, MAS NÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constituindo o desbloqueio do cartão de 

crédito condição para a sua utilização e não se havendo cumprido essa 

etapa da contratação mostra-se ilícita a cobrança de encargos 

contratuais, inclusive anuidade, que uma vez pagos devem ser restituídos 

em dobro. 2. A mera cobrança de valores indevidos, ainda quando pagos, 

desacompanhada de qualquer consequência de natureza cadastral ao 

consumidor, não dá ensejo à indenização por danos morais, constituindo a 

dobra da repetição, de que cuida o parágrafo único do art. 42, do CPC, a 

prefixação da indenização, aplicável no caso de pagamento. 3. Sentença 

que merece reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por 

danos morais. Confirmada a condenação na repetição do indébito. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a 

indenização por danos morais. 5. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, deixo de condenar o apelante em custas e honorários 

processuais de advogados. (Processo nº 2009.06.1.012694-0 (466090), 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Asiel 

Henrique. unânime, DJe 01.12.2010). TJPE-039530) APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

DESBLOQUEADO - NEGATIVAÇÃO DO NOME - DÉBITO INDEVIDO - 

ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO. A indenização por 

danos morais é cabível, pois o apelante não desbloqueou, o cartão de 

crédito enviado pelo banco, o que descaracteriza a adesão ao sistema de 

crédito. Assim, ilegítima é a cobrança das taxas e encargos do serviço, 

bem como, a negativação do nome do apelante pelo inadimplemento desse 

débito. Recurso provido. (Apelação nº 0213466-7, 6ª Câmara Cível do 

TJPE, Rel. Antônio Fernando de Araújo Martins. j. 22.03.2011, unânime, 

DJe 06.04.2011). No presente caso, verifico que o reclamado, em sua 

contestação, afirmou que a cobrança que ensejou a negativação 

referia-se a débitos inadimplidos contraído por meio do cartão de crédito 

HSBC COMBUSTIVEL sob o nº 5160-7400-2946-5115, conforme as 

faturas apresentadas. Ocorre que o débito apontado refere-se tão 

somente à cobrança de anuidade e juros, indicando que não houve 

utilização do cartão, tampouco o desbloqueio. Assim, a cobrança deve ser 

declarada indevida, pois, como anotado, limitou-se à anuidade e juros. Não 

houve, portanto, utilização do cartão, mostrando-se verossímil a versão do 

reclamante de que não realizou despesas. Negando o consumidor a 

relação comercial com a empresa, incumbe a essa demonstrar de forma 

inconteste que a cobrança refere-se aos serviços solicitados e 

efetivamente prestados, o que não vislumbro no presente caso, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, 

comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração 

da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar: 

“RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA 

ATIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - 

RECURSOS DE AMBOS RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” 

(RNEI, 2121/2012, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, 

demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para compensar pecuniariamente os 

danos sofridos e para evitar reiterações pela parte reclamada, sempre 

levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida e, assim, DECLARO a inexistência 

do débito apresentado pelo reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva 

de seus dados dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida em 

exame, e ainda CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais. Os juros de mora serão calculados à base de um por cento ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária 

pelo INPC, com incidência a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 
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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: 1000458-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000458-28.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE CARLOS MARQUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, limitando a contestar 

genericamente os pedidos. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, 

diferente do alegado pelo autor, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado que já foram julgadas lícitas em 

primeira instancia, não havendo assim que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outra negativação 

preexistente, agravado pela falta de impugnação. Ante o exposto, opino 

pela parcial procedência da pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000057-92.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 14 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: 1000046-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SALOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000046-97.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SEBASTIAO SALOME DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 
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do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-43.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ESTER DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000015-43.2018.8.11.0032. REQUERENTE: GONCALINA ESTER DO 

ROSARIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que nunca firmou contrato com a reclamada referente a 

energia elétrica. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum 

documento ou contrato assinado pela parte autora que pudessem 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do 

art. 373, II, do Código de Processo Civil.. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou fraude, 

mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente qualificada. De 

outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, tendo 

apenas colacionado o print de tela para esta comprovação. Entretanto, o 

print sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO 

CREDITÍCIA. TELAS SISTÊMICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante 

remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a 

simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o 

deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi 

recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 

320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação 

da AJG deferida em favor da parte consumidora. 2. Não há se falar em 

falta de interesse recursal da Recorrente, porquanto existe a possibilidade 

de obtenção de um resultado mais favorável com a interposição do 

presente recurso. 3. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos 

morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrida. 4. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado 

contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 5. Telas 

sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 6. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão 

arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do débito discutido 

nos autos. 7. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do 

débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da 

dívida cobrada pela empresa Recorrida. 8. No que tange ao dano moral, é 

o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em 

razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrente, a 

respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 9. Não se 

verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 

80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 10. 

Sentença reformada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA. JUÍZA DE DIREITO – 

RELATORA (Procedimento do Juizado Espec ia l  Cíve l 

159974420178110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). (grifo nosso) JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO 

DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 

Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 
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cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 

consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda 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. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco 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, 

determinando a exclusão definitiva do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. 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. Intimam-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. 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 

NOCOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-85.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIELLEN BENEDITA MARIA DA SILVA (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 14 de NOVEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-58.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000553-58.2017.8.11.0032. REQUERENTE: PAULO FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 
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que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-75.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCILIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000526-75.2017.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA MARCILIA DE PAULA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 
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da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-84.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000118-84.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ALINE RODRIGUES ORMOND 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Pleiteia a requerida a retificação do polo passivo para 

que passe a constar BANCO BRADESCO S/A - CNPJ nº 

60.746.948/0001-12. Como foi o BANCO BRADESCO S/A que apresentou 

a contestação, nada obsta que seja retificado o polo passivo. Proceda-se 

às retificações e anotações necessárias. Deixo de acolher a preliminar de 

prescrição, tendo em vista que aplica-se no caso, o prazo quinquenal para 

a prescrição, por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável 

ao consumidor, conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito 

que culminou com a negativação do nome do autor Relação de consumo 

apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando 

reconhecida sua caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo 

mais favorável ao consumidor quanto à prescrição e decadência, nos 

casos em que aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação 

do prazo prescricional disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do 

CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em 

dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro 

de 2009, antes do término do lapso temporal de cinco anos 

Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de apreciação 

das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a instrução 

probatória Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito 

em primeiro grau, para que nova sentença seja proferida Apelo provido." 

(TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, 

Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2014) Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual 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 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de estar com o nome negativado. A dor moral, que 

decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras 

subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que todos 

estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos 

materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência do dano 

moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em 

sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ademais, consoante documento juntado pela 

promovida, conclui-se que o promovente possuía outros apontamentos 

restritivos em seu nome que não estão sendo discutidos judicialmente. 

Considerando que o promovente teve o nome incluído de forma regular 

naquela ocasião, configurada está sua contumácia e, conforme 

entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza 

porque face à condição de devedor contumaz, é inegável que uma 

notificação a mais em seu prontuário não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa frente a terceiros, bem como não lhe ofende a honra. “EMENTA: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 

§2° DO CDC - CUMPRIMENTO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - 

NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos 

do § 2º do art. 43 do CDC, a inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de devedores deve ser antecedida de prévia comunicação, por 

escrito, acerca de tal inclusão, dando-se ao mesmo a oportunidade de 

tomar as devidas providências. - Impõe o CDC que a comunicação ao 

consumidor seja por escrito, não exigindo maiores formalidades, ou com 

AR, nem que a entrega se faça, pessoalmente, ao destinatário, pois não 

se trata de intimação. - Cumprida a exigência legal de comunicar o devedor 

acerca da inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, não 

há que se falar em reparação pelos danos morais alegados. - Ao devedor 

contumaz, com diversas inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, 
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a norma insculpida no artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para 

uma possível indenização por danos morais por não gerar qualquer dano 

efetivo a sua honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, além de que não impugnou a contestação, fato este que afasta 

a ocorrência de dano moral, sendo a improcedência da ação medida que 

se impõe. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida inicialmente. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78694 Nr: 1755-58.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72903 Nr: 1083-84.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE JOSÉ DE SOUZA, LUIS GUSTAVO SOUZA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento dos valores depositados.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo.

Caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo 

o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, 

querendo, no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime-se a parte Exequente para que indique 

bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69266 Nr: 937-77.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SEBASTIÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A

 Certifico e dou fé que, tendo sido interposto recurso pela parte autora, 

nos termos do Provimento 56/2007/CGJ, procedo à intimação da parte 

requerida para juntar as suas contrarrazões, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 1232-56.2010.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ENILDA DE MELLO BUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Henrique de Paula - 

OAB:7182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de arresto prévio (CPC, art. 854) a ser. realizada em 

desfavor da executada, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito.

2. Cite-se o requerido no endereço de fl. 56.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85059 Nr: 373-59.2018.811.0053

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSM, RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação negatória de paternidade aforada por RICARDO 

ANDRADE DA SILVA em face de RIKELMY ANDRADE MAGALHÃES e 

ANA ADELINA DA SILVA MAGALHÃES, ao argumento de que não é o pai 

biológico dos requeridos.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela concessão de 

liminar para suspensão do encargo alimentar.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
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Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por RICARDO ANDRADE DA SILVA.

CITE-SE a parte requerida a apresentar a defesa que entender cabível, 

pena de revelia.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64487 Nr: 358-66.2013.811.0053

 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: BENTO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo da Silva Reis - 

OAB:9.176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Isto postos, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

de declaração opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para 

DEFERIR a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, 

conforme anexo extrato. Resultando frustrada a penhora, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. 

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 1070-80.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PADILHA FERRAZ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação cominatória aforada por Thiago Padilha Ferraz de 

Arruda em face do Prefeito do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, 

ao argumento de preterição em concurso público.

Extrai-se da prefacial que a parte requerente prestou concurso público 

objetivando a vaga de Técnico em Informática, obtendo a quinta 

colocação. No certame em questão, o edital previa duas vagas.

Contudo, segundo a prefacial, a parte requerida contrata temporariamente 

profissionais da referida área, ao arrepio da legislação vigente.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão 

de liminar para nomeação e posse no cargo pretendido.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Mister ressaltar que, apesar da inicial aludir que a genitora encontra-se em 

lugar incerto, na prefacial foi indicado o local para citação de parte 

requerida, o que contradiz anterior afirmação.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nestes 

embargos, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, 

através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos 

embargados, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório 

(CF, art. 5º, LV).

Num primeiro momento, consoante se infere dos autos, a parte requerente 

classificou-se na quinta colocação, havendo duas vagas para 

preenchimento pelo concurso público.

Destarte, há outras pessoas à frente do requerente na classificação do 

certame público, o que demandaria sua respectiva intimação para 

manifestação, pena de se malferir o direito de ampla defesa e contraditório 

destes.

Outrossim, não se pode olvidar consoante se vislumbra da cópia do Diário 

Oficial de 24.05.2017, que o prazo de prorrogação do concurso público 

estendeu-se até 03.07.2018, e esta demanda foi aforada somente aos 

16.07.2018, ou seja, quando já encerrado o prazo de prorrogação do 

certame.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

aventado por Thiago Padilha Ferraz de Arruda.

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, 

consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86085 Nr: 810-03.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora pra ciência da audiência designada para o dia 

24/07/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71876 Nr: 553-80.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GAMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278

 [...]Isto posto e pelo que mais consta dos autos, DECLARO A REMIÇÃO de 

149 (cento e quarenta e nove) dias a serem debitados da pena, em 

relação ao trabalho, bem assim 38 (trinta e oito) dias a serem debitados, 

em relação ao estudo, em favor do reeducando Diego Gama de 

Oliveira.Infere-se do cálculo de pena (andamento na sequência, que o 

reeducando já preenche o requisito objetivo para a progressão da sua 

pena. Assim, DESIGNO audiência admonitória para o dia 17 de julho de 

2018, às 16h00 min.Requisite-se o preso.Após, DÊ-SE ciência às partes 

para manifestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86036 Nr: 788-42.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JECDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...).Considerando que de acordo com o Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e 
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outros métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda 

ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

24/07/2018 às 11:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 

695 CPC) para comparecer, portando os documentos pessoais, com a 

observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos 

termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada 

das partes na audiência de conciliação pode ser considerada como ato 

atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). 

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu 

advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no 

artigo 1.048, inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Ivanildes Oliveira da Silva em 

face de Benedito Eraldo da Silva. Julgo extinto o presente processo com 

lastro no art. 487, I, do Código de Processo CivilSem custas. Sem 

honorários advocatícios, pela justiça gratuita.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:246281, Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 Vistos etc.

Ref. 33: Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

Não parece muito difícil delimitar as questões que recairão a atividade 

probatória.

Afinal, a parte requerente, na exordial, postulou pela declaração de 

nulidade da constituição em mora. Já a parte requerida, por sua vez, em 

sua defesa, pontifica a legalidade da intimação seja pela outorga de 

procuração, ou pela sua conclusão escorreita pelos correios. Outrossim, 

não se pode olvidar das benfeitorias eventualmente introduzidas no 

imóvel, bem assim seu respectivo valor a ser indenizado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Ref: 40: Tendo em vista a notícia de que se pretende o depoimento 

pessoal das partes, mister a manutenção da audiência designada.

Aliás, não fosse isso, impende ao Juízo tentar a conciliação (CPC, art. 139, 

V).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2225-55.2017.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO RAMOS DOS SANTOS, MARINEIDE 

RITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o embargante.

Apesar de confusa, a inicial, efetivamente, postulou algo diverso do que 

foi decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada para substituir, provisoriamente, a curatela de Rosilene Ramos 

dos Santos, cujo encargo passará a ser da parte requerente Jucelino 

Ramos dos Santos.

EXPEÇA-SE o necessário.

CITE-SE o requerido, advertindo-o da pena de revelia.

Ciência ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86758 Nr: 1092-41.2018.811.0053

 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: MPDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, 

consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86735 Nr: 1074-20.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como é cediço, a ação de alimentos pressupõe prova préconstituída 

acerca da paternidade, o que inocorre in casu, tendo em vista que a 

certidão de nascimento aponta, apenas o nome da mãe do infante.

MANIFESTE-SE a parte requerente em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86550 Nr: 1029-16.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL LUAR EIRELLI -EPP, JOÃO BATISTA 

ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA GONÇALVES DE 

ARRUDA - OAB:20310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Monitória proposta é 

pertinente na medida em que a obrigação que a parte autora visa seja 

cumprida é adequada ao procedimento especial respectivo, além do que, a 

petição inicial encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem 

eficácia de título executivo.

Sendo assim, expeça-se o competente mandado, a ser cumprido por carta 

precatória, para que a Requerida, no prazo de 15 (Quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor inscrito na inicial ou então ofereça embargos, nos 

termos daquilo que prescreve o art. 701 do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, caso a parte Requerida efetue o 

pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, estes, para 

o caso de não cumprimento, no valor de 10% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, em não sendo a obrigação cumprida ou não havendo 

oposição de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC.

Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível 

carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86580 Nr: 1036-08.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATT LUCY CARVALHO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO CHARLES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

TRAGA a parte requerente cópia do termo do acordo entabulado, pois que 

a sentença homologatória apenas defere seus termos, mas não os cita.

Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção sem reso9lução de mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86732 Nr: 1072-50.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO , 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de decidir o pedido aventado, colha-se parecer do NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico, nos termos da Portaria n.º 1.135/11 da Presidência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71097 Nr: 101-70.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDOMIRO RODRIGUES FERREIRA FILHO, RICHARD 

PEROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Júnior - OAB:13.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Intimação das partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o 

laudo pericial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-61.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-15.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-39.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECIO BOM DESPACHO DE AMORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO)

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 
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Processo: 8010042-39.2014.8.11.0053. REQUERENTE: WALDECIO BOM 

DESPACHO DE AMORIN REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 15 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ALBUQUERQUE TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000925-07.2018.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 10.261,84; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JACQUELINE ALBUQUERQUE TAQUES Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Senhor(a): REQUERENTE. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 29/08/2018 

, às 12:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da 

Lei 11.419/2006) ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de julho de 2018. 

Atenciosamente, MARLY SAVASSA Aux. (a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL ARISTIDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 17 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-44.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON BARROSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de julho de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL CONCEICAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de julho de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-89.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL CONCEICAO MONTEIRO (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)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 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.: 67506 Nr: 338-15.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAC

 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:

 Vistos.

Considerando que não foi houve tempo hábil para intimação da requerida, 

redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 9 de agosto de 2018, às 

14h30min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

Na data marcada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos termos 

do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 64657 Nr: 1803-93.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSINEI BIAZOTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288386, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 .Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de 

declaração.Intimem-se.Cumpra-se, conforme o determinado em ref. 159.

[...]”.Consigno, por oportuno, que a prisão do condenado Gilsinei Biazoto 

Amorim fora efetivada no dia 15/01/2018.Eis as considerações que julgo 

aptas ao caso em apreciação. No mais, coloco-me à disposição de Vossa 

Excelência, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários, aproveitando o ensejo para prestar minhas homenagens ao 

douto relator.Cordialmente,Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

DireitoEXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTORMinistro Relator Antônio 

S a l d a n h a  P a l h e i r o , R e l a t o r  d o  H C  n º  4 4 4 . 2 4 0 - M T 

(2018/0079104-0)Brasília-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19120 Nr: 2083-11.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATHAN DUTRA DE OLIVEIRA, VANDERLÉIA DA 

SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2083-11.2008.811.0039

CÓDIGO 19120

Vistos

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por JHONATHAN 

DUTRA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 194/195.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 196.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 194/195, bem como a manifestação de fl. 196, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. 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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21258 Nr: 1456-70.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMEZINDA SOUZA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1456-70.2009.811.0039

CÓDIGO 21258

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por ARMEZINDA 

SOUZA PERES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 161/162.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 161/162, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. 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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20371 Nr: 525-67.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 525-67.2009.811.0039

CÓDIGO 20371

Vistos

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por CARLOS JOSÉ 

TEIXEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 186/187.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 188.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 186/187, bem como a manifestação de fl. 188, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. 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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54647 Nr: 2391-71.2013.811.0039

 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: ADÃO ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 
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- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2391-71.2013.811.0039

CÓDIGO Nº 54647

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55125 Nr: 266-96.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILSON AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 266-96.2014.811.0039

CÓDIGO 55125

Vistos

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por RONILSON 

AGUIAR SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 169/170.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 169/170, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50545 Nr: 387-95.2012.811.0039

 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: ODENIR SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 387-95.2012.811.0039

Código nº. 50545

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, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 657-22.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERGINIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:MT-9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 AUTOS Nº 657-22.2012.811.0039

CÓDIGO 50800

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA VERGINIA 

DO NASCIMENTO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 167/168.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 167/168, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

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.: 55734 Nr: 767-50.2014.811.0039

 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: OSMAR TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 AUTOS Nº 767-50.2014.811.0039

CÓDIGO 55734.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por OSMAR 

TRINDADE em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

Dpvat s/a.

Alvarás de Autorização de pagamento à fls. 179.

À fls. 186, a parte autora informou que recebeu os valores constantes do 

alvará de levantamento.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à ref. 179, bem como a manifestação do autor à 

fls. 186, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Ademais, certifique-se o Gestor Judiciário acerca do total cumprimento da 
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sentença de fls. 179.

 Publique-se.

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.: 24263 Nr: 1890-25.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAONE LINSON DOS SANTOS SILVA, FABIANA ROSE 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1890-25.2018.811.0039

CÓDIGO 24263

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por LAONE LINSON 

DOS SANTOS SILVA, devidamente representado por sua genitora 

FABIANA ROSE DOS SANTOS SILVA, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 190.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 190, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

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.: 53953 Nr: 1724-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL TOFOLI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDINEIA PERAL DA SILVA - OAB:16884, RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Autos nº: 1724-85.2013.811.0039.

Código nº: 53953.

Vistos.

Defiro o petitório retro, razão pela qual determino que expeça-se oficio ao 

Cartório de Registro local, para que anote a existência da lide nas 

matriculas indicadas em petição de fls 150.

Após, determino que proceda com a avaliação judicial dos referidos 

imóveis.

Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19269 Nr: 2746-57.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALVES GOMES, ROBSON GOMES 

CAMPOS, GILVAN BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:3262/RO, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 AUTOS N° 2746-57.2008.811.0039

CÓD. 19269

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu GILVAN BORGES DE 

MOURA intimado conforme certidão de fl.290 informou possuir patrono 

constituído nos autos.

Noutro giro, analisando os fólios, verificou-se às fls. 120 instrumento 

procuratório em nome do patrono KLEBER JOSÉ MENESES ALVES 

OAB/MT 13.379.

Dito isto e, ante a necessidade de oferta de razões recursais pelo patrono 

constituído, determino:

1) Primeiramente, intime-se a advogado KLEBER JOSÉ MENESES ALVES 

OAB/MT 13.379 para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se nos 

autos se está ou não representando os interesses do réu GILVAN 

BORGES DE MOURA.

2) Em caso positivo, abro vista dos autos ao patrono para apresentação 

das razões recursais no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público 

para contrarrazões.

 3) Caso negativo, torno válida a interposição de recurso de apelação 

acolhida às fls.247-251 e verso ofertada pela Defensoria Pública Estadual 

em defesa dos 3 (três) réus destes autos. Após, vistas ao Ministério 

Público para contrarrazões recursais.

 4) Com a juntada de razões faltantes ou sendo considerada válida a 

presente nos autos (fls.247-251 e verso), nos termos do item “3” e 

apresentadas as contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação, 

sendo desnecessária a nova conclusão dos autos a esta Magistrada, 

evitando-se assim, mais atrasos processuais;

5) Desabilitem-se dos autos os patronos JUAREZ CORDEIRO DOS 

SANTOS e MÉRCIA VILMA DO CARMO, uma vez, que não representam 

mais os interesses de qualquer dos réus;

6) No caso de ocorrência do item “2”, determino a alteração da Capa dos 

Autos e do Sistema Apolo para que as publicações e intimações saiam em 

nome do causídico constituído pelo réu;

7) Certificada a impossibilidade das determinações acima, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 23929 Nr: 1556-88.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 AUTOS Nº 556-88.2010.811.0039

CÓDIGO 23929

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA HELENA 
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PEREIRA DUTRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 149/150.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 149/150, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

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.: 50337 Nr: 161-90.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE OLIVEIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 161-90.2012.811.0039

CÓDIGO 50337

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por WALMIR DE 

OLIVEIRA DUTRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 168/170.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 168/170, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 1766-37.2013.811.0039

 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: CLEIDE TEICHE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1766-37.2013.811.0039

CÓDIGO Nº 53996

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 392-20.2012.811.0039

 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: SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 392-20.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 50550

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20369 Nr: 533-44.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20.246, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 533-44.2009.811.0039

CÓDIGO 20369

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por EDINA PEREIRA 

DA SILVA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 243/244.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 243/244, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54480 Nr: 2239-23.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20.246, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2239-23.2013.811.0039

CÓDIGO 54480

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por CLÁUDIO BRAZ, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 172/173.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 172/173, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25786 Nr: 1404-06.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DOS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1404-06.2011.811.0039

CÓDIGO Nº 25786

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83731 Nr: 4332-17.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA, JOEL OBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Código nº. 83731.

 Vistos.

LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA e JOEL OBARA, ajuizaram a presente 

Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse c/c 

Perdas e Danos em desfavor de FIDELFINO PEREIRA DE BRITO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, em referência nº. 24, os autores colacionaram aos autos o 

acordo entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação 

e suspensão do feito até seu integral cumprimento.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 24), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 24 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro SUSPENSO o presente feito até seu integral cumprimento, com 

fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89120 Nr: 2144-17.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89120 Nr: 2144-17.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2144-17.2018.811.0039.Código nº. 89120.Vistos.DEFIRO 

liminarmente a medida requerida na petição inicial.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do representante da 

parte autora.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 17.693,20 

(dezessete mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos), 

acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2.º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus representado pela alienação fiduciária;b) Em quinze 

dias, apresentar resposta, mesmo se houver pagado a dívida, hipótese em 

que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a restituição do 

indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e não havendo 
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pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Neste pórtico, comprovada a mora e 

inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo a presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

e, a parte requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, 

devendo ser constato no mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 

14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por fim, caso não se concretize a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

c o n f o r m e  d i s p õ e  o  a r t .  4 º  d o  D e c r e t o - L e i  n º 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos - MT, 13 de 

julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 241-83.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 241-83.2014.811.0039

CÓDIGO 55097

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por JOSÉ ALVES DA 

SILVA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 139.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 139, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

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.: 51730 Nr: 1631-59.2012.811.0039

 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: INIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE TEREZA LOPES MERIZIO, HUGO 

LOPES MERÍZIO, AMAURI NAZARO PINHEIRO, AMAURI DE PAULA 

NAZARO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 Autos nº. 1631-59.2015.811.0039

Código nº. 51730

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, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54613 Nr: 2360-51.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2360-51.2013.811.0039

CÓDIGO 54613.

Vistos.

 Trata-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por Paulo Guilherme 

da Silva em desfavor de Estado de Mato Grosso.

Requisição de Pequeno Valor às fls. 58/59 e 62/62v.

À fl. 77, foi certificado que a parte autora não manifestou acerca do 

pagamento das verbas pretéritas, sob pena de silêncio ser considerado 

pago e consequentemente arquivado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

ofícios de requisição de pequeno valor às fls. 58/59 e 62, bem como a 

certidão que não houve manifestação da autora, considerando pago à fl. 

77, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

 Publique-se.

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.: 51085 Nr: 960-36.2012.811.0039

 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: HÉLIO CARDOSO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 960-36.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 51085

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 179-43.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DA SILVA REMÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 179-43.2014.811.0039

CÓDIGO 55022

Vistos.

Considerando a decisão de acórdão prolatada às fls. 286/293, mantendo 

incólume a decisão de pronúncia proferida por este Juízo, transitando em 

julgado em 16/04/2018, DETERMINO a intimação das partes (Ministério 

Público e Defesa) para apresentarem rol de testemunhas, até o máximo de 

5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88502 Nr: 1838-48.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ 

- OAB:MT 24.367-0

 AUTOS Nº 1838-48.2018.811.0039.

CÓDIGO 88502

Vistos.

Tendo em vista a ratificação pelo Ministério Público, quanto à audiência de 

custódia de ref. 17, aguarde-se a distribuição da ação penal respectiva, 

bem como proceda-se com a extração das cópias reprográficas 

necessárias e o translado e arquivamento definitivo do incidente de prisão 

em flagrante.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 907-55.2012.811.0039

 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: ELIO SANTANA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 221, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62552 Nr: 1058-16.2015.811.0039

 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: ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO PEDRO PAVIN - ESPÓLIO, LSP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 1988-29.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PAVIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos 

requisitos legais (art. 300, do Código de Processo Civil). 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, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à 

luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, 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 direito do 

contraditório. Indefiro, pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 

296, do Código de Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a 

qualquer tempo. [...]”. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação.De proêmio, em que pese à nova sistemática 

trazida pelo 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 Federal do Estado 

de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil.Assim, 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 DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80156 Nr: 2391-32.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DELFORNO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 ANA 

MARIA DELFORNO LEITE, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual 

seja 09/03/2016.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, será devida 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 30/6/2009 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 
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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. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos.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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 1334-13.2016.811.0039

 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: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - OAB:15445, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Diante do exposto e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, para declarar 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar tornar-se-á definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.Nesta toada, ainda constato que o objeto da ação de busca e 

apreensão é restrito ao aspecto possessório, não constituindo titulo 

executivo para cobrança do saldo remanescente decorrente da alienação 

do bem, assim, considerando que o exequente manifesta-se para a 

devolução do remanescente que perfaz a quantia de R$ 348.253,17 

(trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e 

dezessete centavos), consigno tais valores como título executivo judicial, 

nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil e artigo 2º do 

Decreto Lei n. 911/69, com redação pela Lei n. 13.043/214.Ademais, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. Preclusas as vias recursais e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20403 Nr: 555-05.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VITAL -ME, MARILZA MOLINA DA 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALEANDRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE AUTENTICACÕES DE CÓPIAS, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA 

DE ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99540 Nr: 1443-70.2017.811.0078

 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: JASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

EXCLUIR do registro de nascimento da menor ANA JULIA TOMAS SOUZA, 

o nome do genitor JOSÉ ADRIANO SOUZA MARTINS, bem como os avós 

paternos, e assim o faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Oficie-se o Cartório do 2º Ofício desta comarca para as 

providências necessárias quanto a averbação no registro de 

nascimento.Intimem-se as partes da sentença.Ciência à Defensoria 

Pública.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.Às providências. Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6210 Nr: 1227-81.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei da Cruz Sandeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

195 para oitiva das vítimas Vanilza, Anibal e Nilce à Comarca de 

Toledo-PR, via Malote Digital, sob o código de rastreabilidade 

81120183504201 e 81120183504202 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 616-11.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gustavo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:OAB/MT 16.956, TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

86 à Comarca de Sorriso-MT, via Malote Digital, sob o código de 

rastreabilidade 81120183504205 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25167 Nr: 357-50.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco RCI Brasil S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

84 à Comarca de Curitiba-PR, via Malote Digital, sob o código de 
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rastreabilidade 81120183504192 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 616-11.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gustavo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:OAB/MT 16.956, TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

88 à Comarca de Sorriso-MT, via Malote Digital, sob o código de 

rastreabilidade 81120183504207 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6210 Nr: 1227-81.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei da Cruz Sandeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

193 para inquirição da vítima Vanilza Cordeiro, à Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT, via Malote Digital, sob o código de rastreabilidade 

81120183504199 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 22757 Nr: 698-47.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

47 à Comarca de Sinop-MT, via Malote Digital, sob o código de 

rastreabilidade 81120183504234 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 24621 Nr: 37-97.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

118 para oitiva da testemunha Cristiana Paula, à Comarca de 

Rondonópolis-MT, via Malote Digital, sob o código de rastreabilidade 

81120183504232 .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28615 Nr: 1291-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Erlich da Silva, Devino Cecílio Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVINO CECÍLIO DINIZ, Cpf: 

80861121104, Rg: 1823678-2, Filiação: Ambrosina Veloza Diniz e 

Sebastião Cecilio de Oliveira, data de nascimento: 25/06/1975, 

brasileiro(a), natural de Guassu-MS, casado(a), aposentado. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Verifica-se do sistema apoloque 

existem documentos pendentes de juntada nestes autos.Destarte, 

promova-se a Secretaria da Vara Única a juntada das 

petições/documentos, pertinentes a este feito.Após, providencie o 

necessário para o regular andamento do feito.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO Indiciado, acima qualificado para que, ciente, 

cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo consignada ou 

cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, mais precisamente 

para o cumprimento das obrigações vinculadas à fiança, previstas nos 

artigos 327 e 328 do CPP.

Tabaporã, 28 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20563 Nr: 852-36.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donisete de Paiva Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONISETE DE PAIVA SILVA, Cpf: 

86305301115, 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: 11/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de DONISETE DE PAIVA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidões de Dívida 

Ativa nº: 190/2008, 189/2008, 188/2008,187/2008, 193/2008, 192/2008, 

191/2008,, 194/2008, 195/2008, 196/2008, 20/2008, 186/2008, 888/2008, 

4182/2009, 670/2009, 849/2010 e 514/2011, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 186/2008, 187/2008, 188/2008, 189/2008 

(MAIS 13 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2012

 - Valor Total: R$1.141,24 - Valor Atualizado: R$1.141,24 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e 

com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução 

fiscal, somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Nos termos do enunciado 210 da Súmula do 

TFR, "Na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens 

arrestáveis, é cabível a citação editalícia". Apenas é possível realizar a 

citação por edital na execução fiscal depois do exaurimento de todas as 

tentativas para encontrar o executado, devendo, antes, haver as 

diligências a cargo do oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, 

ReI.Min. Francisco Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. 

No mesmo sentido: STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, 
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j. 28.08.2007, DJ 11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª 

Turma, AgRg uo REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 

28.06.2004, p.203.).Será nula a citação por edital, segundo entendimento 

firmado no âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da 

determinação legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências 

necessárias à localização do réu. À propósito, esse entendimento 

consolidou-se no enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim 

redigido: “ A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades".Exaurir todas as tentativas não 

equivale a determinar que o oficial de justiça vá ao endereço fiscal do 

executado várias vezes. Basta uma única tentativa, sendo suficiente a 

certidão que ateste não ter sido o executado localizado no seu domicilio 

fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito 

Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 22.11.2012.) Se, feita a citação por via 

postal e, depois, por oficial de justiça, mas não localizado o executado no 

seu domicílio, já se viabiliza a citação por edital. Destrate, tendo e vista que 

já houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro 

o pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 28 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31612 Nr: 863-55.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18.930, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos, etc. Com o interrogatório dos acusados, resta exaurida a 

finalidade da carta precatória nesta comarca. Devolvam-se os autos ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25272 Nr: 433-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamylla Iser, Carlos Alexandre Rodrigues 

Bento, Evandro Viana Pereira, Kessie Jhones Scolari Loures, Jeferson 

Aparecido dos Santos, Leandro Gonçalves de Araujo, Lucas Paulino 

Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

Jerry Adriane de Oliveira - OAB:OAB/MT 21917/0, MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:MT/18930

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao(s) 

advogado(s) de defesa, para manifestação considerando o retorno dos 

autos da segunda instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11113 Nr: 735-16.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN, para devolução dos autos nº 

735-16.2010.811.0094, Protocolo 11113, 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.: 11403 Nr: 152-94.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Onofre Esteves, Darlei 

Aparecida Malveiro Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN, para devolução dos autos nº 

152-94.2011.811.0094, Protocolo 11403, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57599 Nr: 953-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGUINI E CALVI PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA, DIOGO RAFAEL CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato no centro da cidade de Tapurah, 

quando o local de cumprimento é zona rural do município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 1821-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério José Morandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Ferraz, LOACIR TECCHIO, Ivone 

Lucia Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 
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Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50302 Nr: 1716-27.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, Renata Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr.RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, para 

no prazo de 3 dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 431 da CNGC, 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 as penas e art. 234, §2°, com a consequente 

formalização do procedimento de busca e apreensão de autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 1824-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos Dela Pria, ANDRÉ LUIZ DELA 

PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 324,80, em favor do Oficial de 

Justiça Layza Michelle Souza Serra, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 22, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça, 

bem como para em mesmo prazo manifestar-se quanto a certidão negativa 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52412 Nr: 785-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DELA PRIA, ADRIANO DELA PRIA, 

Pedro Domingos Dela Pria, MARLI DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, considerando que o ato deprecado, retornou sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62991 Nr: 1025-08.2018.811.0108

 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: DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Fleet S/A, FERNANDO AUGUSTO 

ARAUDI, FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao prosseguimento do 

feito, indicando os endereços para citação dos requeridos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24551 Nr: 826-64.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, 

VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 96890428153, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS-ME, CNPJ: 04715227000174. 

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: 02/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA em face de VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 

e VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS-ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de O Exequente é credor da dívida no 

valor de R$26.407,89 (vinte e seis mil, quatrocentos e sete reais e oitenta 

e nove centavos), referente ao Auto de Infração nº 544105/D, cujo valor 

foi acrescido de multa de mora e taxa SELIC- Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia para Títulos Federais, atualizado até 03/05/2010 

conforme a Certidão de Dívida Ativa inscrita sob o nº. 1852760, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1852760/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/05/2010

 - Valor Total: R$ 29.048,68 - Valor Atualizado: R$ 26.407,89 - Valor 

Honorários: R$ 2.640,79

Despacho/Decisão:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 407-44.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. CONFECÇÕES LTDA-ME, Leonel Romsi 

Audi, Janete Terezinha da Veiga Ortega Ferreira, Elida da Veiga, Haroney 

Camardiel Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J.E. CONFECÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 

01165837000153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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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: 25/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de J.E. CONFECÇÕES LTDA-ME, 

LEONEL ROMSI AUDIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Infração: Falta de Recolhimento - ICMS Estimativa. Descrição 

Infração: Deixou de Reclher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos 

regulamentares, lançado por estimativa. Enquadramento: Art. 17, XI, da Lei 

7.098 de 30/12/1998. Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da 

Lei 7.867/2002, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10460/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2009

 - Valor Total: R$ 5.382,93 - Valor Atualizado: R$ 4.893,57 - Valor 

Honorários: R$ 489,36

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Aguardando conferência 

processual. Cumpra-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 16 de julho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 1027-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARTINS PINTO, JOEL BESS, 

CLAUDECIR CONTRERAS, JOSÉ LUIZ LOURENÇO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado de Nova Mutum, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o 

encaminhamento da deprecada.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 992-68.2010.811.0085

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MIGUEL HASSLINGER VITORINO, NELSO 

TARIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VITÓRIO MANZUTTI, IVANETE 

APARECIDA P. MANZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 38431

 Vistos.

Defiro o pedido retro do Senhor Perito Judicial.

 Autorizo o cumprimento da perícia judicial agrária com a requisição de 

reforço policial para realização do ato, nos termos do art. 782, § 2º, do 

NCPC.

Comunique-se a autoridade policial.

Após a realização da perícia judicial, intimem-se as partes para se 

manifestarem e requererem o que entender de direito, bem como 

informarem se possuem interesse na audiência de conciliação.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 18h10 do dia 16/07/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

De Colíder para Terra Nova do Norte, 16 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61053 Nr: 459-65.2017.811.0085

 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: JOÃO KUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 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 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 15:40 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52157 Nr: 841-97.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS KUNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611 

SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/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 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 13:30 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 900-46.2017.811.0085

 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: ALCEU ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 
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OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 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 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 14:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61770 Nr: 868-41.2017.811.0085

 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: DULCILENE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 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 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 14:20 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57201 Nr: 1372-18.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEALCINDO BRIZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 15:20 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60493 Nr: 176-42.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 15:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60323 Nr: 95-93.2017.811.0085

 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: ANDRE RAMOS DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 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 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

18/09/2018 com início às 14:40 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61411 Nr: 676-11.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE FREITAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 212-55.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO TELES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Certifico e dou fé, ante a certidão de trânsito em julgado (fl.34), que 

impulsiono os autos para intimação das partes para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 dias, informando que decorrendo o prazo in 

albis as autos serão remetidos ao arquivo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25296 Nr: 660-33.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Chagas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Luiz Emídio Dantas - OAB:3540-0/MT, Milton 

Martins Mello - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

1- Intime-se a parte exequente para pagar, no Cartório de Imóveis, os 

emolumentos para averbação da penhora, conforme fls. 184.

2- Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 
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prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 7484 Nr: 62-21.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Maria das Dores Oliveira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:OAB/MT 13842 -A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:56.918 / PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/mt

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3254 Nr: 290-93.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida de Fátima Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de um ano, a contar 

desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1º do 

CPC, intimando-se a parte exequente acerca desta decisão, mediante 

publicação no DJe.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29033 Nr: 51-45.2010.811.0077

 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: Jucileide Ramos Charupa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para requerer o cumprimento de sentença no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27060 Nr: 1074-94.2008.811.0077

 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácio Neves Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte requerida para, no 

prazo de 10 dias, retirar Certidão, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64825 Nr: 783-45.2018.811.0077

 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: Justiniano de Barros Geraldes, Cleosane Maria de 

Barros Geraldes, Josane Maria de Barros Geraldes, Claudinéia de Barros 

Geraldes, André Geovane Barbosa de Oliveira Geraldes, Andreza 

Barbosa Geraldes, Cleones de Barros Geraldes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleofilo Carneiro Geraldes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pagamento das custas processuais do inventário é incumbência do 

espólio, o qual por sua vez é caracterizado pela massa patrimonial 

consistente em bens, direitos e dívidas.

Desse modo, para que seja deferida a justiça gratuita no inventário é 

necessário analisar a solvência e liquidez do espólio, e não a capacidade 

financeira dos herdeiros.

Com efeito, o espólio, enquanto massa patrimonial, não depende de 

dinheiro para sua subsistência, razão pela qual a justiça gratuita somente 

pode ser deferida ao espólio nos casos em que o patrimônio seja negativo. 

Em iliquidez imediata, o pagamento das custas pode ser parcelado ou 

postergado para o momento da partilha.

Ante o exposto, determino a intimação dos requerentes para comprovar a 

insolvência ou iliquidez do espólio, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 1303-44.2014.811.0077

 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: José Ronedes Figueiredo Tosta, Aparecida Donista 

Fiumaro Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Fiumaro Tosta - 

OAB:244.517/SP, Tatiana Fiumaro Tosta Konageski - OAB:OAB/ MT 

9402/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante os termos da certidão retro, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação (art. 334 do CPC) para o dia 27/09/2017, às 

13h00min.

Cumpra-se fls. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64309 Nr: 491-60.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Francisco Ferraz de Camargo Troula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA. RESUMO DA DILIGÊNCIA. 

FINALIDADE: Efetuar busca e apreensão de bem conforme Mandado nº 
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77-6894. O mandado deverá ser cumprido por dois oficiais de justiça, 

conforme orientação descrita no campo "advertências", motivo pelo qual 

solicito duas diligências. LOCAL DA DILIGÊNCIA: Fazenda Lagoa 

Encantada, SERRA DA BORDA, ZONA RURAL, Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT. VALOR DAS DILIGÊNCIAS: R$ 500,00 (quatrocentos reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013. EMISSÃO DE 

GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO SITE: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64758 Nr: 740-11.2018.811.0077

 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: Fabiana Salazar de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Com objetivo de regularizar a situação de fato, nomeio a Sra. Fabiana 

Salazar de Castro como curadora provisória do Sr. JOSÉ RODRIGUES DE 

SOUZA.

Lavre-se termo de curatela provisória.

Designo audiência para entrevista pessoal para o dia 10/08/2018, às 

13h00min.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64250 Nr: 452-63.2018.811.0077

 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: MARLIZA CARDOZO SAUCEDO, LUCIANA CARDOSO 

SAUCEDO CHORÉ, REINALDO CARDOSO SAUCEDO, ROSELI CARDOSO 

SAUCEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11468

 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.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31319 Nr: 619-27.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairce Lopes da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/DF 27.474

 Certifico e dou fé que, conforme determinações da Corregedoria Geral de 

Justiça do Mato Grosso, as pendências contidas nesse processo foram 

sanadas, por isso remeto os autos ao arquivo.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 901-65.2011.811.0077

 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: Brasileu Frazão de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Júnior - OAB:10.709 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinações da Corregedoria Geral de 

Justiça do Mato Grosso, informo que a parte autora deste processo 

faleceu e devido a isso remeto os autos ao arquivo .

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 1205-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlei Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029

 Analisando detidamente os autos, verifico que o alvará de soltura 

referente à decisão de fls. 59/60 não foi cumprido na Cadeia Pública desta 

Comarca, porque o preso já havia sido transferido para o CDP de Pontes e 

Lacerda/MT, e assim foi expedida carta precatória para cumprimento do 

alvará de soltura, mas este também não foi cumprido, pois o preso foi 

transferido para a Cadeia Pública de Várzea Grande/MT, conforme 

certidão o Oficial de Justiça (carta precatória que ora junto aos autos).

Assim, verifica-se que o réu ainda está preso por este processo, não 

obstante lhe tenha sido concedida liberdade provisória em 05/04/2018.

Ante o exposto, determino a expedição COM URGÊNCIA de carta 

precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT para cumprimento do 

alvará de soltura do acusado e também para proceder ao seu 

interrogatório, já que permanecerá preso em razão de outro processo.

Com a devolução da carta precatória cumprida, declaro encerrada a 

instrução e determino vista às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 495-68.2016.811.0077

 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: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

Considerando as alegações das partes expostas nas peças até então 

apresentadas, deixo de designar audiência de instrução, sendo oportuno 

registrar que a conciliação pode ser obtida em qualquer fase do 

procedimento.

Intime as partes para que, em 10(dez) dias, especifiquem as provas a 

serem produzidas, indicando inclusive se possuem interesse em audiência 

de instrução e após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3786 Nr: 330-75.2003.811.0077

 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): Adriano da Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O réu não foi encontardo para a citação pessoal, resultando na citação 

por editalícia (fl.88).Contudo, apesar de regularmente citado por edital, não 

compareceu em juízo, motivo pelo qual com fundamento no art. 366 do CPP 

foi determinado a suspensão do processo e o curso do prazo 

prescricional à fl. 77, bem como decretada sua prisão.

Sendo assim, considerandoque o Ministério Público pugnou pela 

manutenção preventiva à fl.135v, DETERMINO a renovação do mandado 

de prisão expedido nos autos, inscrevendo-o no Banco Nacional de 

Mandado de Prisão ( BNMP), nos termos do art.289-A do CPP.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com as anotações 

de estilo.
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Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 10444 Nr: 400-92.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Otani Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zoroastro C. Teixeira - 

OAB:743/MT

 [...]Vistos, etc.Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado 

MILTON OTANI NAPOMUCENO, pela prática, em tese, ao disposto no art. 

121, incisos I, IV e V, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.Às fls. 

150/155, o acusado apresentou defesa preliminar por meio de advogado 

constituído e foi devidamente citado às fls. 286 e 288.Na data de 

08.05.1998, a denúncia foi recebida por unanimidade pelas Câmaras 

Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fl. 

319).Na sequência, o acusado foi interrogado às fls. 389/392, o qual foi 

devidamente acompanhado pela defesa técnica, o causídico Dr. Zoroatro 

C. Teixeira e novamente apresentou defesa prévia à fl. 395.Durante a 

instrução do dia 07.06.1999, foram inquiridas as testemunhas Anísio 

Gonzaga da Silva (fls. 541/544), Leandro Coelho da Silva (fls. 546/549), 

Sibélia Pereira Cantão (fls. 551/553), ocasião em que deferido a 

desistência das testemunhas Maria Aparecida Souza, Donizete Barbosa 

do Nascimento, Joarez Soares Nava e Clézio Aparecido Freitas (fl. 555), 

bem como os atos foram praticados na presença do acusado e de seu 

advogado constituído. Em audiência de continuação do dia 18.10.99, foram 

inquiridas as testemunhas Clézio Aparecido Freire (fls. 665/666), Inácio 

Leopoldino Rodrigues (fl. 667), Arilindo Teodoro Vieira (fl. 668), Nicole 

Torres do Carmo (fl. 669), Manoel Paulino de Melo (fl. 670), Otilio Bernardo 

de Oliveira (fl. 671), Aprigio Camilo da Silva (fl. 672) e Julia de Moraes (fl. 

673).À fl. 683, a defesa do acusado desistiu da inquirição da testemunha 

Maria de Lourdes de Paula, bem como foi indeferido o pedido a título de 

prova emprestada, pelo Desembargador Relator Dr. Diocles de Figueiredo, 

os depoimentos dos corréus Huade Waine José da Silva e Paulo Francisco 

dos Santos (fl. 735).Às fls. 743/760[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2343 Nr: 250-14.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Raimundo Saucedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

 O réu não foi encontrado para a citação pessoal, resultando na sua 

citação editalícia (fl. 27) e, considerando que a decisão de pronúncia foi 

proferida em 21.05.2005 (fls. 146/150), bem como o acusado se encontra 

em lugar incerto e não sabido, a fim de se evitar qualquer alegação de 

nulidade, DETERMINO a intimação editalícia do réu da decisão de pronúncia 

de fls. 92-A/95-A.

Ainda, considerando que o Ministério Público pugnou pela manutenção da 

prisão preventiva à fl. 182v, DETERMINO a renovação do mandado de 

prisão expedido nos autos, inscrevendo-os no Banco Nacional de 

Mandado de Prisão (BNMP 1.0 e 2.0), nos termos do art. 289-A do CPP.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com as anotações 

de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 263-13.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Pereira Nogueira, Waldemar Cordeiro de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:MT/3.498-A

 Vistos, etc.

 Os réus não foram encontrados para a citação pessoal, resultando na 

citação editalícia (fl. 64). Contudo, apesar de regularmente citado por 

edital, não compareceram em juízo, motivo pelo qual com fundamento no 

art. 366 do CPP foi determinado a suspensão do processo e o curso do 

prazo prescricional à fl. 191.

Sendo assim, considerando que o Ministério Público pugnou pela 

manutenção da prisão preventiva à fl. 215v, DETERMINO a renovação do 

mandado de prisão expedido nos autos, inscrevendo-os no Banco 

Nacional de Mandado de Prisão (BNMP 1.0 e 2.0), nos termos do art. 

289-A do CPP.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com as anotações 

de estilo.

Por fim, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a 

expedição de edital de intimação da decisão de pronúncia de fls. 173/175.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 7626 Nr: 68-28.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O réu foi encontrado para a citação pessoal (fls. 41/42), entretanto, 

considerando que o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido, 

ele não foi localizado para proceder à sua intimação pessoal da decisão 

de pronúncia.

Sendo assim, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, 

DETERMINO a intimação editalícia do réu da decisão de pronúncia de fls. 

92-A/95-A.

Ainda, considerando que o Ministério Público pugnou pela manutenção da 

prisão preventiva à fl. 154v, DETERMINO a renovação do mandado de 

prisão expedido nos autos, inscrevendo-os no Banco Nacional de 

Mandado de Prisão (BNMP 1.0 e 2.0), nos termos do art. 289-A do CPP.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com as anotações 

de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 544-75.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Márcio Pinherinho 

Pinheiro - OAB:3.705 MT

 DELIBERAÇÕES

Considerando a informação de que a testemunha Tânia de Souza 

Alvarenga está em gozo de férias regulamentares, ficou prejudicada a 

audiência.

A querelada é servidora efetiva deste Fórum, e recentemente foi nomeada 

por mim para exercer função de confiança na Direção do Foro, razão pela 

qual declaro minha suspeição, nos termos do art. 97 do Código de 

Processo Penal, e determino a remessa dos autos ao meu substituto legal, 

para prosseguimento da instrução.

Comarca de Vera

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109828 Nr: 459-48.2016.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, pelo 

que DECRETO O DIVÓRCIO do casal CARLA SOENI LACERDA DA SILVA e 

SÉRGIO SEBEN, na forma do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.Sem custas a ressarcir, pois a 

autora é beneficiária da justiça gratuita.Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de 

Averbação ao Cartório de Registro Civil da comarca de Amambai/MS, para 

que proceda às averbações e retificações necessárias.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 16 

de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66684 Nr: 659-70.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBIO ZOZ, OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº. 659-70.2007.811.0102

Código nº. 66684

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido à fl. 173.

 PROCEDA-SE a consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos da parte executada, sendo certo 

que os documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante 

o sigilo dos mesmos, nos moldes do artigo 477 da CNGC.

Em seguida, INTIME-SE o exequente para se manifestar sobre elas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, proceda-se a destruição das 

informações econômico-financeiras do executado obtidas junto à Receita 

Federal, certificando a ocorrência nos autos, conforme determina o §2° do 

artigo 477 da CNGC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71056 Nr: 161-32.2011.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BASSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS LINDOMAR ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - OAB:, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA PAULINA FERNADES 

ROSA - OAB:113.090 MG, RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15.331

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ ELETRÔNICO 

JUNTADO À REF. 24, BEM COMO PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAREM EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69956 Nr: 209-25.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRI CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 209-25.2010.811.0102

Código nº. 69956

Vistos em correição.

A Fazenda Pública Estadual manifestou nos autos pugnando pela 

intimação do executado, uma vez que este deixou de pagar as parcelas 

referente a compensação realizada em âmbito administrativo.

DEFIRO o pedido da Fazenda Pública. INTIME-SE o executado quanto a 

petição apresentada à fl. 45, sob pena de prosseguimento da execução 

fiscal em seu desfavor.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 62874 Nr: 86-08.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADURRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:3630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/58

Código nº: 62874

Vistos em correição.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Adurra Comercial 

de Produtos Médico Hospitalar LTDA contra Prefeitura Municipal de 

Vera/MT.

À fl. 182 o Município de Vera/MT noticiou nos autos que as partes 

acordaram com relação ao débito discutido nos autos.

 À fl. 189/191 foi juntada a homologação do acordo pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conforme despacho à fl. 192, foi determinada a intimação da parte autora 

para informar se houve o integral cumprimento do acordo, de forma que, o 

silêncio, seria interpretado como quitação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, mesmo devidamente 

intimada, deixou de se manifestar nos autos, não tendo informado se o 

credor deixou de quitar com suas obrigações.

 Por outro lado, em consulta ao precatório que tramita no Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – 42438/2015 –, observa-se que em 

decisão proferida em 08/05/2018 foi determinado o encaminhamento dos 

autos ao arquivo, diante da comprovação de quitação integral do 

precatório.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução de sentença, nos termos do 

art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC.

Custas pagas.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, procedidas às 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122366 Nr: 1007-05.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSONI E CIA LTDA, VALMIR ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência complementar do Oficial de Justiça, em razão do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121859 Nr: 755-02.2018.811.0102

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE LIBERALI, ERMELINDA CORDEIRO DE 

LIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 755-02.2018.811.0102

Código nº: 121859

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária. Nesse ponto, convém ressaltar 

que é devido o pagamento das custas judiciárias, uma vez que se trata de 

procedimento autônomo.

 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).

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, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116629 Nr: 1459-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo legal, depositar as 

diligências complementares, bem como manifestar-se acerca da certidão 

do Senhor Oficial de justiça (ref. 34), requerendo o que entender 

encessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108081 Nr: 1388-18.2015.811.0102

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FINAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1388-18.2015.811.0102

Código n°: 101081

Vistos em correição.

Diante do decurso de prazo certificado à ref. 36, INTIME-SE o 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desobediência, nos termos do artigo 23, § único, da Lei 

11.101/2005,

Após, conclusos.

CUMPRA-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.: 107848 Nr: 1296-40.2015.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ESTER COMPAGNONI, DUVAR COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FIORINDO COMPAGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a que a impugnação ao valor foi apresentada antes 

da conversão de ritos, e que no arrolamento, o valor dos bens se trata de 

mera estimativa, DETERMINO seja novamente intimada a Fazenda Pública, 

para que informe se mantém a impugnação a estimativa de valor.Caso seja 

mantida a impugnação, DETERMINO ao senhor Oficial de Justiça que 

proceda a avaliação do bem indicado à pág. 97, devendo o laudo ser 

juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias.Com a juntada dos laudos, 

DÊ-SE vista as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Por 

fim, conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69133 Nr: 556-92.2009.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PICIN MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSÉ ALBERTI, ITAMAR JOSE 

PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN - 

OAB:10837/MT, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 Autos n.556-92.2009.811.0102

Código n. 69133

Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida juntou aos autos os documentos 

solicitados pelo INTERMAT para realização do estudo cadastral, OFICIE-SE 

o órgão estadual para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente nos 

autos o documentos, devendo a secretaria se atentar para o envio de 

todos os documentos indicados à fl. 454.

Após, INTIME-SE o perito nomeado nos autos para que conclua os 

trabalhos iniciados, devendo indicar dia, hora e local para a realização da 

perícia, com o objetivo de atender ao disposto no artigo 474 do CPC, 

consignando a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da 

perícia.

Deverá o expert cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

podendo, no exercício de seu mister, valer-se de todos os meios 

necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 

documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC).
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Após tudo cumprido, REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 121711 Nr: 674-53.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO ZAMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, CLÓVIS SUPLICY WIDMER FILHO - OAB:PR-38.952, 

FELIPE RAFAEL FERREIRA - OAB:OAB/PR 54.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie o 

pagamento da diligência, nos termos da certidão da Sra. Oficiala de Justiça 

a seguir transcrita: "CERTIFICO eu Vilma Pinheiro Machado Lopes, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento a Carta Precatória que serviu como 

MANDADO DE AVALIAÇÃO E DEMAIS ATOS, expedido nos autos e partes 

acima identificados, que diligenciei-me a fim de localizar a área a ser 

avaliada, e ao fim DEVOLVO À SECRETARIA SEM O DEVIDO 

CUMPRIMENTO, para que seja intimado a parte interessada ao preparo das 

diligências necessárias, sendo a área próxima da cidade de Vera-MT., 

para a vistoria devo percorrer 60 km ida e volta equivalente a diligencia em 

R$150,00 (cento e cinquenta reais), acrescido de mais 03 locais R$45,00 

(quareanta e cinco reais) a fim de pesquizas de valores, assim totalizando 

R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), e devolvo à Secretaria 

para os devidos fins. O referido é verdade dou fé."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 546-09.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ARAUJO, ADRIANO 

GASIELI ROSA FUNINI, WALDIR FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS WALDIR FRANCISCO 

PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 951-50.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130 MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19807/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Desse modo, considerando o tempo decorrido entre tais eventos, 

infere-se que o valor da multa chega a mais de 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos mil reais), montante que, na espécie, afigura-se 

desproporcional e desarrazoável, considerando-se, sobretudo, o 

conteúdo econômico da execução de entrega de coisa incerta, bem como 

o fato de que, em certa medida, a demora no cumprimento do título 

deveu-se também à postura do exequente, ao não pagar as diligências do 

oficial de justiça (fl. 136) e ao postular a suspensão da execução até o 

momento oportuno para o cumprimento do mandado de busca e apreensão 

expedido nos autos, deixando de impulsionar o feito (fl. 139). Com efeito, 

não se pode perder de vista o fato de que o credor da obrigação de fazer 

inadimplida também tem o dever de buscar mitigar os seus prejuízos, 

consoante preconiza o princípio duty mitigate the loss, expressão da 

boa-fé objetiva. Como é cediço, a decisão que comina astreintes não 

preclui nem faz coisa julgada, pelo que o montante arbitrado pode ser 

revisto pelo juiz quando constatada a excessividade – hipótese dos autos. 

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

consolidada no julgamento de recurso especial repetitivo (art. 543-C, 

CPC/73 {...).Nessa perspectiva, verifico que o valor da multa diária, no 

presente caso, deve ser reduzido, a fim de se adequar aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar o 

enriquecimento sem causa do autor. Com base nesses fundamentos, 

tenho por bem reduzir o montante total das astreintes para o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais).Já quanto a impugnação à avaliação às fls. 

218/219 e 222/227, MANIFESTE-SE o Sr. Oficial de Justiça, esclarecendo 

os motivos da acentuada divergência quanto ao valor do bem avaliado e 

aos critérios adotados. Prazo: 15 (quinze) dias.Após, DÊ-SE às partes 

para nova manifestação.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Vera /MT, 16 de julho de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71924 Nr: 1027-40.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BOEING, EDNA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 1027-40.2011.811.0102

Código nº: 71924

Vistos, etc.

 Diante da certidão à fl. 954, passo a analisar os embargos de declaração 

apresentado à fl. 538/540.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco S/A, 

insurgindo contra sentença proferida à fl. 462/463.

A irresignação do embargante cinge-se à alegação de obscuridade na 

sentença, uma vez que deixou de dispor como seria repassado o 

pagamento dos honorários ao advogado destituído.

É o breve relatório. DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, a sentença embargada incorreu em omissão, ao não 

determinar como seria feito o repasse do valor referente aos honorários 

advocatícios ao advogado destituído.

Assim, visando sanar a omissão apontada, DETERMINO que o valor 

referente aos 30% dos honorários advocatícios relacionado ao advogado 

destituído, Doutor Renato Feliciano de Deus Nery, seja depositado em 

juízo.

No mais, CUMPRA-SE a decisão proferida à fl. 954, remetendo-se o feito 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 108307 Nr: 1494-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se no feito requerendo o que entender necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35992 Nr: 71-05.2003.811.0102
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS TIRSON EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO L. PEREIRA - 

OAB:3418-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARIA MARTINS DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/PR 14847, SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 Autos nº: 71-05.2003.811.0102

 Código n°: 35992

Vistos em correição.

Diante da certidão à fl. 422, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito (art. 921, 

III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

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.: 118519 Nr: 2239-86.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 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:

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça (ref. 37), requerendo o 

quente entender necessáio para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121233 Nr: 474-46.2018.811.0102

 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): CARMEM LUCIA MAGALHAES VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.350/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão da Senhora Oficial de Justiça (ref. 17), requerendo o 

que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71733 Nr: 836-92.2011.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SUMIDA, FABIANO SUMIDA, LINCON 

SUMIDA, CRISTIANE SUMIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY YASUKO SUMIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 836-92.2011.811.0102

Código n. 71733

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que já decorreu o prazo da suspensão 

pleiteado pela requerida à fl. 80/81.

Desse modo, INTIME-SE a parte autora para que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena remoção do cargo, caso em 

que os bens do espólio deverão ser entregues ao novo inventariante a ser 

nomeado pelo juízo, sob pena de busca e apreensão/imissão na posse, 

além de multa.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 109110 Nr: 258-56.2016.811.0102

 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: AMÉLIA DALPIZZOL FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE pedido para determinar a 

expedição do alvará pleiteado, nos termos registrados na decisão liminar. 

Em decorrência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Custas pagas. Sem 

Honorários.Ciência ao MPE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado 

em julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão ao processo de 

arrolamento nº 67-11.2016.811.0102. Após, AO ARQUIVO, com as 

anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123727 Nr: 1706-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA, MAGDA 

MARIANI PASTRO DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA COSTA FROTA - 

OAB:382.684, CAROLINA TUONI MATIAS - OAB:374.299, DANIANI 

RIBEIRO PINTO - OAB:191.126, DEBORA MANFIOLLI - OAB:273.315, 

GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - OAB:276.388, JULIANA MARIA 

RAFFO MONTERO - OAB:346.320, LILIAN PADILHA SANTOS - 

OAB:261.369, MARCOS HOKUMURA REIS - OAB:192.158, SIDINEY 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:107,557, SIDNEY PEREIRA DE SOUSA 

JUNIOR - OAB:182.679, VINICIUS GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA - OAB:324.236

 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 

AVALIAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63123 Nr: 135-44.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMES ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Autos nº: 135-44.2005.811.0102

 Código n°: 63123

Vistos em correição.

Diante da certidão à fl. 176, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito (art. 921, 

III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 16. de julho de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113783 Nr: 306-78.2017.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 INTIMAR o advogado do requerente para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão de decurso de prazo (ref. 67), requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104240 Nr: 31-03.2015.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DAL´AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALICE RAGNINI DAL’AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo por sentença, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha amigável apresentada às fls. 61/65 destes autos 

de inventário, referente aos bens deixados por Alice Ragnini Dal’Agnol, 

atribuindo aos nele contemplados o seu respectivo quinhão hereditário, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Declaro extinto 

o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem 

condenação em custas, uma vez que deferido os benefícios da justiça 

gratuita.Com o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo formal de 

partilha.Em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.Vera/MT, 16 de julho 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70780 Nr: 1033-81.2010.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:7865

 Autos nº 1033-81.2010.811.0102

Código n°: 70780

Vistos em correição.

RECEBO a apelação interposta nos seus regulares efeitos (CPP, artigo 

597).

Manifeste-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo legal 

(artigo 600 do CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresenta-las, manifeste-se o apelado para contrarrazões.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens, conforme disposto no artigo 

601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 da 

CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 119270 Nr: 2557-69.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência complementar do Oficial de Justiça, em razão do cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65350 Nr: 908-55.2006.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT 3.530-A

 Autos nº: 908-55.2006.811.0102

 Código n°: 65350

Vistos em correição.

Diante da certidão à fl. 299, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito (art. 921, 

III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

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.: 108020 Nr: 1359-65.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:SP 31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do requerente para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca dos AR's devolvidos (ref. 62 e 63), requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121022 Nr: 362-77.2018.811.0102

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline, João Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do requerido para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça (ref. 38), requerendo o 

que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 120401 Nr: 123-73.2018.811.0102

 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: SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR DONIZETI FERNANDES - 

OAB:10.107, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:13228, BRUNO 

CARDOSO DA CUNHA - OAB:18665-B, MARCELO SANTOS MILECH - 

OAB:15.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:OAB/SP 310.300, HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA Á REF. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109005 Nr: 215-22.2016.811.0102

 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 JRI LTDA, IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU CIANCIARULO JUNIOR, PEDRO 

GEMELLI, DEONISIO ERI BUFFON, SÉRGIO CHIODI, LOURDES MARIA 

CHIODI, MARIA SOLECI BUFFON, FLADEMIR ROSSATO, METILDE GlOVELLI 

ROSSATO, RAFAEL PICCOLOTTO BEDIN, RODRIGO ZANCCHETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO NICOLELLIS - 

OAB:91773, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, HENRIQUE 

GAGHEGGI GEHR DE SOUSA - OAB:267.454, JARBAS LINDOMAR ROSA 

- OAB:9876/MT, JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B, MORIEL TROUVA - OAB:368.982, 

SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 INTIMAR o autor para, no prazo legal, depositar a complementação da 

diligência da Senhora Oficial de Justiça, bem como manifestar-se acerca 

da certidão de ref. 99.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114713 Nr: 709-47.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:22627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585

 INTIMAR os advogados das partes para, no prazo legal, informar o 

endereço atualizado, objetivando a intimação da sentença, tendo-se em 

vista que as partes não foram localizadas, conforme se depreende da 

certidão juntada no feito (ref. 75).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106526 Nr: 895-41.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O, MICHELLY CRISTINA ALVES NOGUEIRA TALLEVI - 

OAB:40863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Intimar os advogados das partes para manifestação, nos termos da 

certidão ref. 88 e decisão ref. 67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104513 Nr: 155-83.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA, MARIA 

LUCIRENE APARECIDA SOUZA

 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: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Intimar os advogados das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca das provas que pretendem produzir, ou ainda se 

manifestar acerca da possibilidade de julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105080 Nr: 371-44.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 INTIMAR advogado do requerente para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão de ref. 112.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104738 Nr: 251-98.2015.811.0102

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPI MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES DA EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS 

ELETRÔNICOS, CONFORME REF. 113/114, BEM COMO, PARA NO PRAZO 

LEGAL, REQUEREM O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100490 Nr: 705-83.2012.811.0102

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ERTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:9.344 MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Intimar os Advogados das partes para manifestarem nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca do documento de fl. 556, conforme decisão de 

fls. 553/554, bem da perícia designada para o dia 13/08/2018, às 

08h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105641 Nr: 594-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da certidão do Senhor Oficial de Justiça (ref. 62), requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112801 Nr: 1587-06.2016.811.0102

 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: MARCÍLIA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 INDEFIRO o pedido da arte autora (ref.39), 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. 

No que concerne a petição apresentada à ref. 36, considerando que a 

Defensoria Pública representa a parte autora nos autos, NOMEIO a Dra. 

CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA, OAB/MT 14.125/O para promover a 

defesa do interesse da requerida. Tomando em conta a natureza da 

causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 06 URH. (...) 

Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a 

ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos 

termos do artigo 7º, do referido Provimento. INTIME-SE a advogada 

mencionada da presente nomeação, para promover a defesa de Vicente 

Mariconi. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 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.: 109815 Nr: 452-56.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 452-56.2016811.0102

 Código n°: 109815

Vistos em correição.

À ref. 59, a parte autora postulou por nova intimação da autarquia 

demanda para o cumprimento da sentença proferida nos autos, bem como 

pela aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação.

Todavia, verifica-se que as providência requeridas já foram tomadas, uma 

vez que a requerida foi devidamente intimada da sentença, conforme 

certidão de ref. 64, sendo fixada a pena de multa em caso de 

descumprimento.

Assim, INDEFIRO o pedido de ref. 59, cabendo a parte autora requerer, por 

meios processuais cabíveis, o cumprimento da sentença proferida nos 

autos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 71415 Nr: 519-94.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAIDE DOS SANTOS PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 19-94. 2011.811.0102

Código nº: 71415

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido à fl. 184/185 uma vez que tal providência já foi tomada 

à fl. 167, cabendo a parte autora requerer, por meios processuais 

cabíveis, o cumprimento da sentença proferida nos autos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 114876 Nr: 768-35.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 768-35.2017.811.0102

 Código n°: 114876

Vistos em correição.

Inobstante a Defensoria Pública tenha postulado pela busca de endereço 

do requerido pelos sistemas vinculados ao Juízo (ref. 52), tendo em vista 

somente possuir acesso ao sistema Infoseg, verifico que não juntou aos 

autos comprovante de pesquisa negativa, junto ao sistema que lhe é 

disponibilizado.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover a citação da requerida nos autos ou comprovar a 

impossibilidade para tanto, sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 16 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109902 Nr: 487-16.2016.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAB Companhia Nacional de Abastecimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccin e Faccin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos n.487-16.2016.811.0102

Código n. 109902

Vistos em correição.

Tendo em vista que o leilão realizado obteve resultado positivo, e que este 

juízo carece de competência para análise de outras diligências não 

especificadas na missiva, DETERMINO a remessa dos autos ao MM. Juízo 

Deprecante, com a observância das formalidades legais.
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 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.: 100317 Nr: 531-74.2012.811.0102

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Vistos em correição.Inobstante o pleito ministerial de fl. 2001, verifico que 

o processo aguarda a designação da perícia desde o ano de 2016, sendo 

que o exper nomeado pelo juízo já foi intimado em três oportunidades, 

porém, até então não diligenciou a designação da dta dos trabalhos 

periciais (fls. 1.991/1.991-v e 1.993/1.994-v e 1.997/1.998-v).Assim, tendo 

em vista que o Perito nomeado às fls. 1.978, devidamente intimado, não se 

manifestou nos autos, REVOGO a sua nomeação, e, ato contínuo, NOMEIO 

como expert a perita, contadora, Ivanete Vieira Serpa, com endereço a 

Rua dos Araças, n° 287, Edifício Cariama, Centro – Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 4 5 - 0 8 5 8  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 3 7 - 9 1 9 0 ,  e - m a i l : 

serpa.diferencialorgcontabil@gmail.com.Intime-se a perita ora nomeada 

para que, em 10 (dez) dias, diga se aceita a nomeação feita, vez que 

realizará os trabalhos periciais e somente receberá pelo mesmo no 

deslinde final, tendo, porém, no caso de aceitação do encargo, prioridade 

na nomeação de futuros trabalhos.A perita nomeada deve assegurar aos 

assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e 

dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2º, 

NCPC).Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito. (art. 465, § 1º, I, II e III 

NCPC).Consigno que, tendo em vista a nomeação revogada anteriormente, 

determino que se observem os quesitos já apresentados pelas partes.O 

laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo a perita iniciar os trabalhos imediatamente após a concordância 

de sua nomeação nos autos.Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias depois de apresentado o 

laudo técnico pericial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

CPC).Após o encerramento dos trabalhos periciais, torne os autos 

conclusos.Intimem-se Expeça-se o necessário.Vera MT, 10 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102809 Nr: 691-31.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu RONALDO VIEIRA DOS 

SANTOS CHAGAS da imputação que lhe é feita, pela prática do crime do 

artigo 129, § 1º, I, do Código Penal, o que faço com fulcro artigo 386, VII, 

do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, procedam-se as 

comunicações necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.CIÊNCIA ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Vera/MT, 03 de Julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113897 Nr: 357-89.2017.811.0102

 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: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BATISTA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim sendo, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação, pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

Código Processo Civil, devendo a parte autora retirar o nome do requerido 

dos cadastros de maus pagadores, bem como dar baixa na restrição de 

alienação do veículo junto ao DETRAN/MT.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

este último fixo no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa 

(artigo 85, §2°, do CPC). Todavia, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do artigo 98, §3º do CPC.EXPEÇA-SE o competente Mandado de 

Restituição do veículo apreendido nos autos.Expeça-se, ainda, Alvará 

para levantamento do valor depositado no feito, em favor da instituição 

financeira.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVEM-SE com as cautelas de estilo, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Vera-MT, 03 de Julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105457 Nr: 545-53.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENON DAVI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

estatal punitiva para CONDENAR o réu JHON LENON DAVI DA SILVA, 

como incursos nas sanções do artigo 155, § 1º (por duas vezes), na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal.[...], fica a pena fixada, EM 

CARÁTER DEFINITIVO, em 01 (um) ano 10 (dez) meses e 01 (um) dia de 

reclusão, e 20 (vinte) dias-multa[...]O regime inicial de cumprimento de 

pena será o ABERTO[...]possível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de 

prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a 

mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), 

bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor 

equivalente a 01 (um) um salário mínimo, valor vigente à época do efetivo 

pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser 

escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções 

penais[...] incabível a suspensão condicional da penal[...] reconheço ao 

réu o direito de apelar em liberdade[...]Deixo de fixar o valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração [...] Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, [...].Oportunamente, após 

o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Providencie-se a conta das custas e da multa, intimando-se o 

sentenciado a pagá-las em 10 (dez) dias;c.Comunique-se à Justiça 

Eleitoral acerca da presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III 

da CF, permanecendo suspensos os direitos políticos dos apenados 

enquanto durarem seus efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG 

bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da 

CNGC).e.Façam os autos conclusos para designação da audiência 

admonitória.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 1451-77.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR REOLON, SALETE GOBBI REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:156.957/SP

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAREM EM RELAÇÃO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63354 Nr: 351-05.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 351-05.2005.811.0102

Código nº 63354

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido à fl. 258, devendo a busca pelo endereço da parte 

requerida ser realizada por meio dos sistemas exclusivamente online 

(INFOJUD/INFOSEG e SIEL).

Caso seja encontrado endereço diverso dos autos, CITE-SE o requerido, 

nos termos do despacho já proferido nos autos.

Todavia, caso reste negativa a busca, INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação da parte executada, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 101619 Nr: 849-23.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LEONARDO FERREIRA CORDEIRO, 

SERGIO GUSTAVO FERREIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 849-23.2013.811.0102

Código n°: 101619

Vistos em correição.

INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestem nos autos a respeito do documento juntado pela parte autora 

(fl. 229).

CIÊNCIA a Defensoria Pública.

Após, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera /MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63205 Nr: 201-24.2005.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE LIBERALI, ERMELINA CORDEIRO DE LIBERALI, 

NEDSON DONIZETE DE LIBERALI, KELLY FRANCIELI GRISA DE LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SCHEMMER KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 Autos nº: 201-24.2005.811.0102

Código n°: 63205

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, José de Liberalli, 

Ermelinda Cordeiro de Liberalli, Nedson Donizete de Liberalli e Kelly 

Francieli Grisa de Liberalli requereram o cumprimento de sentença em face 

de Nilson Schemmer Kempf.

Realizada a penhora online, foi bloqueado o valor integral informado pela 

exequente (fl. 417/419 e 422/423).

A parte exequente manifestou à fl. 430, pugnando pela transferência do 

valor citado, bem como informando que iria requerer o pagamento da multa 

e verba honorária, tendo em vista a não quitação do débito.

Intimada a manifestar quanto ao prosseguimento do feito, esta se manteve 

silente (fl. 440).

Assim, DETERMINO a intimação da parte exequente para se manifestar 

quanto a eventual saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presunção de quitação do débito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68930 Nr: 399-22.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA 

(VIANORTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759, FABIO RIVELLI - OAB:19023A

 Processo n°: 399-22.2009.811.0102

Código n°: 68930

Vistos em correição.

 CUMPRA-SE o remanescente da decisão proferida à fl. 705.

INTIMEM-SE os executados para que comprovem o pagamento do débito 

(com o acréscimo dos honorários advocatícios), no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, MANIFESTE-SE o exequente.

Após tudo cumprido, conclusos.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72025 Nr: 1128-77.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILSON ODÍLIO TOLFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:MS/16.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258 A

 Autos nº. 1128-77.2011.811.0102

Código nº. 72025

Vistos em correição.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68904 Nr: 1392-02.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TACONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009-92

 Código n°: 68904

Vistos em correição.

Diante da certidão à fl. 96, DÊ-SE vista dos autos a Fazenda PÚBLICA 

Municipal para que de andamento ao feito, no prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, DETERMINO, desde já, a 

SUSPENSÃO do feito (art. 40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68893 Nr: 1332-29.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A/MT

 Autos nº: 2009/81

Código n°: 68893

Vistos em correição.

DÊ-SE vista ao exequente para manifestação quanto ao pleito do 

executado (fls. 79/83).

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 68277 Nr: 1163-42.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOLZIR BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº. 2008/25

Código nº. 68277

Vistos em correição.

Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (fl. 67/68).

Nada obstante os argumentos declinados pela parte, não vislumbro 

motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo qual a 

mantenho pelos seus próprios fundamentos.

INTIME-SE a Fazenda Pública da decisão de fls. 64/65.

CUMPRA-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.: 65676 Nr: 1240-22.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, MAURO DOS 

SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - OAB:OAB/PR 

65716, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1240-22.2006.811.0102

Código n°: 65676

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente pugnou pela 

expedição de carta precatória à Comarca de Cláudia/MT, tendo em vista 

que recebeu informações de que os executados estariam residindo 

naquela comarca, e que teriam bens ainda não registrados no Ofício 

Imobiliário.

Contudo, para expedição da missiva, faz-se necessário a juntada do 

endereço da parte executada, providencia não tomada pela exequente.

 Desta forma, INTIME-SE a parte exequente para que informe o endereço 

dos executados na comarca de Cláudia/MT. Deverá, ainda, informar se 

pretende a penhora de algum bem do executado, em específico (devendo 

juntar nos autos documento comprobatório de propriedade), ou, se 

pretende a intimação dos executados para indicarem bem à penhora.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 106262 Nr: 786-27.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONZIR PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Requerente, para no prazo legal 

manifestar-se nos termos da decisão proferida em 24/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71096 Nr: 202-96.2011.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA IGUAÇU LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON BEUMER - 

OAB:12695/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, WANTUIL 

FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202-96.2011.811.0102

 Código n°: 71096

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

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.: 68407 Nr: 1427-59.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DA VITÓRIA-REC.DE/MAQ.PESADAS 

LTDA - ME, CARMELINO DALSASSO, ABRÃO RICARDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1427-59.2008.811.0102

 Código n°: 68407

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 16 de Julho de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71781 Nr: 884-51.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M.PORTAS LTDA, LEOCIMAR REGINA 

ROMANI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 884-51.2011.811.0102

 Código n°: 71781

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

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.: 71083 Nr: 189-97.2011.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON BEUMER - 

OAB:12695/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, WANTUIL 

FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189-97.2011.811.0102

 Código n°: 71083

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 16 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62906 Nr: 1315-95.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANI MADEIRAS LTDA, LAERCIO JOSÉ 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Autos nº: 1315-95.2005.811.0102

 Código n°: 62906

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 16 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 164-26.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francislei de Souza 

Castanha - OAB:67.450 OAB/PR, FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - 

OAB:67450

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, 

REQUEREREM O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112160 Nr: 1292-66.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VERA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:OAB/MS 19.171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:OAB/MS 

18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para no prazo legal 

manifestar-se nos termos da Decisão proferida em 24/05/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 647-90.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS AGRO COMERCIAL LTDA., ENDRIGO 

DE FREITAS, TAYRONE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE 

- OAB:11432 A

 Autos nº. 647-90.2006.811.0102

Código nº. 65081

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido à fl. 222. PROCEDA-SE a alteração da representação 

processual ativa.

 INTIME-SE a parte exequente para que dê andamento ao feito, no prazo 

de 20 (vinte) dias. . Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100442 Nr: 656-42.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LEANDRO LTDA ME, LAERCIO 

FERREIRA FERNANDES, MARIA APARECIDA GOMES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 656-42.2012.811.0102

Código nº. 100442

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que ainda não foi realizada a citação dos 

executados Laercio Ferreira Fernandes e Maria Aparecida Gomes Correa.

O artigo 782, §3º do CPC, prevê a possibilidade de inclusão do nome do 

executado junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas 

resultam frustradas. Verifica-se que ainda não foi nem realizada a citação 

quanto aos executados Laercio Ferreira Fernandes e Maria Aparecida 

Gomes Correa, de forma que se torna inviável a sua inclusão no cadastro 

de inadimplentes.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 
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ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO 

NOME DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 

782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO 

DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citada, a parte executada 

deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o 

deferimento da pretensão de inclusão do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076220367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

07/03/2018).

Dessa forma, DEFIRO somente a inclusão no cadastro de inadimplentes – 

SERASAJUD – somente a empresa Mercado Leandro LTDA/ME.

INTIME-SE a parte exequente para que promova a citação dos executados 

Dessa forma, uma vez que os executados Laercio Ferreira Fernandes e 

Maria Aparecida Gomes Correa, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção do processo quanto aos executados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 65877 Nr: 1441-14.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PEREIRA ALVES-ME, ANA PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Verifico ainda que a parte exequente manifestou à fl. 

55, pugnando: (i) pela citação por carta do executado; (ii) pela pesquisa 

das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda do devedor, pelo 

sistema INFOJUD.DECIDO.Inicialmente, DEFIRO o pedido à fl. 55.CITE-SE a 

executada por carta com aviso de recebimento.Após, caso negativa a 

tentativa de citação por carta, desde já, NOMEIO como curadora especial 

do executado a Defensoria Pública local, tendo em vista que dentre as 

funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da 

Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei Complementar nº 132, 

de 2009, está o exercício da curadoria especial nos casos previstos em 

lei.REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local para as providências 

cabíveis, no prazo legal.No que concerne ao pedido de busca de bens 

pelo sistema INFOJUD em nome do executado citado pessoalmente – 

Vanderlei Vargas Franco – convém ressaltar que a quebra do sigilo fiscal 

é medida excepcional, sendo que, in casu, não vislumbro comprovação de 

ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização 

de bens do devedor. 1. A quebra de sigilo fiscal pretendida é medida 

excepcional e reclama grave justificação e motivação para sua 

superação. 2. Na hipótese, como se trata de renovação da diligência, 

deveria a agravante ter instruído os autos com elementos de prova, 

indicativos de alteração da situação financeira da ré, correta decisão, ao 

indeferir uma segunda quebra de sigilo fiscal da requerida. 2.1. Não existe 

nos autos nenhum elemento indicativo de que o agravante esgotou os 

meios ao seu alcance para a obtenção de informações acerca de bens do 

executado. 2.2. Precedente Turmário: “Não tendo demonstradas as 

diligências em cartórios de ofícios de registros de imóveis e no 

Detran.Diante disso, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema INFOJUD. 

expedindo-se o necessário.Vera/MT, 16 de julho de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66469 Nr: 463-03.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MILENA FRANCESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURÍCIO SOLIVA 

SORIA - OAB:229.003 SP, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.463-03.2007.811.0102

Código n. 66469

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o executado foi citado por edital à fl. 

39/41, deixando transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 44). 

Contudo, até o momento não foi nomeado curador especial para 

representa-lo, conforme dispõe o artigo 72. II, do CPC, bem como conforme 

dispunha o CPC de 1973.

Ainda, tendo em vista que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local.

 Desta forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para que seja nomeado curador 

especial para o executado, citado por edital. REMETAM-SE os autos à 

Defensoria Pública local para as providências cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

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.: 69354 Nr: 776-90.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS GUERREIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...DECIDO.Inicialmente, DEFIRO o pedido à fl. 

55.CITE-SE a executada por carta com aviso de recebimento.Após, caso 

negativa a tentativa de citação por carta, desde já, NOMEIO como 

curadora especial do executado a Defensoria Pública local, tendo em vista 

que dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o 

artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local 

para as providências cabíveis, no prazo legal.No que concerne ao pedido 

de busca de bens pelo sistema INFOJUD em nome do executado citado 

pessoalmente – Vanderlei Vargas Franco – convém ressaltar que a 

quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in casu, não 

vislumbro comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios 

disponíveis de localização de bens do devedor. . 1. A quebra de sigilo 

fiscal pretendida é medida excepcional e reclama grave justificação e 

motivação para sua superação. 2. Na hipótese, como se trata de 

renovação da diligência, deveria a agravante ter instruído os autos com 

elementos de prova, indicativos de alteração da situação financeira da ré. 

Como não foi feita prova nesse sentido, correta decisão, ao indeferir uma 

segunda quebra de sigilo fiscal da requerida. 2.1. Não existe nos autos 

nenhum elemento indicativo de que o agravante esgotou os meios ao seu 

alcance para a obtenção de informações acerca de bens do executado. 

2.2. Precedente Turmário: “Não tendo demonstradas as diligências em 

cartórios de ofícios de registros de imóveis e no Detran, não se justifica a 

expedição de ofício para informar os bens que constam da declaração do 

Imposto de Renda do agravado, bem como localizar veículos de 

propriedade da agravada.. Agravo improvido.Diante disso, INDEFIRO o 

pedido de busca pelo sistema INFOJUD.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.: 1816 Nr: 18-68.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTECNICA J. J. LTDA, ALCIDES JOSÉ 

FICAGNA, DORLEY RODRIGUES DE FREITAS, JOSANIEL JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 
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OAB:MT-3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, SUELI FERRON - 

OAB:117331/SP

 Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente execução extrajudicial em face ao executado Dorley 

Rodrigues de Freitas, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.Quanto ao pedido de baixa de restrição em nome do 

executado, INDEFIRO, uma vez que a providencia não foi determinada por 

este juízo. DETERMINO a exclusão do polo passivo do executado Dorley 

Rodrigues de Freitas.No mais, a parte exequente manifestou nos autos 

requerendo a busca de bens em nome dos executados pelo sistema 

INFOJUD.Convém ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida 

excepcional, sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma 

comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios 

disponíveis de localização de bens da parte devedora. .Diante disso, 

INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal, 

bem como de busca pelo sistema INFOJUD.INTIME-SE a parte exequente 

para que indique, no prazo de 20 (vinte) dias, a existência de bens do 

devedor passíveis de penhora. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, nos termos dos artigos 1.149 da 

CNGC/TJMT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 16 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103245 Nr: 1052-48.2014.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CHCDS, RCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Intimar a Advogada nomeada o inteiro teor da decisão a seguir descrita: 

"Vistos em correição. Considerando a declaração de suspeição do 

Defensor Público, não havendo outro membro da instituição atuando nesta 

comarca, NOMEIO a Dra. CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA, OAB/MT 

22.627/O para promover a defesa do interesse da requerida.Tomando em 

conta a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 02 URH."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66983 Nr: 955-92.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO BALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/59

Código nº: 66983

Vistos em correição.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vera/MT em 

desfavor de Nadir Dutra, objetivando o recebimento da quantia de R$ 

990,73 (novecentos e noventa reais e setenta e três centavos). Conforme 

petição apresentada pelo exequente (fl. 35), a parte executada pagou 

parcialmente a dívida, sendo que o valor atualizado da execução perfaz o 

montante de R$ 619,99 (seiscentos e dezenove reais e noventa e nove 

centavos). Assim, pugnou pelo arquivamento provisório da demanda, uma 

vez que o valor está abaixo do limite definido pelo Provimento 

13/2013/CGJ/MT.

DECIDO.

Razão assiste a parte exequente.

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 e treze reais e sessenta 

centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 8/2018-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, 

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, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70140 Nr: 393-78.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER WATTHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:OAB/MT 9876, NAYARA 

PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 113.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

CLAUDIA PEREIRA B.NEGRÃO - OAB:7.330 MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 O exequente postulou a fl. 476/477, pelo prosseguimento do feito com a 

análise dos pedidos de fl. 453/462, considerando que houve a nomeação 

de novo inventariante para representar os interesses do executado.É o 

sucinto relatório. DECIDO.É certo que as questões de ordem pública não 

se sujeitam à preclusão, sendo suscetíveis de conhecimento em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.No caso em tela, alega o devedor a existência 

de coisa julgada da decisão de fl. 118, a impedir a cobrança de perdas e 

danos pelo exequente. Contudo, do compulsar dos autos, infere-se que o 

executado ignora que a decisão supra foi posteriormente modificada pelo 

Juízo, conforme decisões de fl. 192 e 225/226, sendo a última objeto de 

agravo de instrumento interposto pelo próprio devedor, onde o TJMT, no 

acórdão de fls. 286/293, admitiu expressamente a cobrança das perdas e 

danos, apesar de reconhecer o excesso do valor exigido pelo exequente. 

Logo, afigura-se descabido agitar o tema novamente nestes autos, sob 

pena de ofensa ao que decido pelo próprio TJMT, motivo pelo qual advirto 

o devedor para o que disposto pelo artigo 772, II, do Código de Processo 

Civil. Em outra quadra, no que tange à tese do , DETERMINO ao exequente 

que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia atualizada da matrícula 

do bem - já que a última foi juntada há mais de 05 (cinco) anos (fl. 

114/115) -, devendo ainda, no mesmo prazo, apresentar memória 

atualizada do cálculo do crédito exequendo.Decorrido o prazo acima, 

RETORNEM conclusos.Por fim, quanto ao pleito de penhora no rosto dos 

autos, às fls. 484/504, deverá ser formulado nos autos em que o terceiro 

persegue o seu crédito, pelo que nada há a deferir.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 16 de Julho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100850 Nr: 94-96.2013.811.0102

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO GONÇALVES BARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE BUENO GOBBI, DÉBORA BUENO 

GOBBI, CLOVIS LUIS GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os Advogados do requerente acerca da certidão a seguir 

transcrita: "Intimação dos Advogados das partes, para manifestação no 

prazo legal, acerca da certidão de fls. 128 dos autos, bem como para 

requererem o que entenderem de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109975 Nr: 514-96.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DARCY BEVILACQUA, MICHEL FERNANDO 

BEVILACQUA SELLA, JAIME ROMANI, WALDIR LUIZ KREMER, KARINA 

BEVILACQUA, ANTONIO BORDINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13.287, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, Jiancarlo Leobet - OAB:10718, RUI HEEMANN JUNIOR 

- OAB:MT/15.326

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAREM SOBRE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71096 Nr: 202-96.2011.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA IGUAÇU LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON BEUMER - 

OAB:12695/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, WANTUIL 

FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202-96.2011.811.0102

 Código n°: 71096

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 16 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66564 Nr: 90-74.2004.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIMAR REGINA ROMANI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/155

 Código n°: 66564

Vistos em correição.

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo 

(artigo 53, §4° da Lei 9.099/95).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 
PROCESSO SELETIVO PARA  RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE  ENSINO MÉDIO E 
NÍVEL SUPERIOR  EM DIREITO NA COMARCA DE ARAPUTANGA. 
 
 

EDITAL N. 06/2018/DF 
 
 
 

O EXMO SR. DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO – MM. JUIZ DE 
DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPUTANGA, no uso de suas 
atribuições legais torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para recrutamento 
de Estagiários de Ensino Superior em Direito e Ensino Médio realizado no dia 01/07/2018, em 
conformidade com o Edital n. 01/2018-DF, de 14 de maio de 2018, Publicado no Diário Eletrônico 
no dia 17/05/2018 n. 10258. 
 
1. LISTA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS  
 
 

ENSINO MÉDIO  
 

 
Classificação Nome NOTA Critérios de Desempate* Situação 
   A B C  

01 Fabrizia de Souza Braz 30 2º 9 20/11/2002 Classificado 
02 Gabrielly Araujo Faria Macedo 30 2º 5 28/10/2002 Classificado 
03 Amanda Antonielle Macedo de Souza 28 2º 6 12/08/2002 Classificado 
04 Douglas Peres Leite 28 1° 7 21/01/2003 Classificado 
05 Isadora Carla Grillo 27 2º 6 21/05/2002 Classificado 
06 Wallace Kauã Gomes Fernandes 27 1º 4 30/08/2002 Classificado 
07 Matheus Cabral Reis 26 2º 6 16/10/2002 Classificado 
08 Jaíza Freitas Mequias 26 1º 6 18/03/2003 Classificado 
09 Tainá Santos Furlani 25 2º 6 30/09/2001 Classificado 
10 Hugo Humberto Pereira Batista 25 2º 5 21/05/2002 Classificado 
11 Camila Lopes de Oliveira 25 2º 4 27/02/2002 Classificado 
12 Marcela Fernanda Rodrigues Soares 24 2º 7 26/06/2001 Classificado 
13 João Lucas Borgues Almeida 24 1º 4 21/05/2003 Classificado 
14 Ujheferson Mateus Garcia de Santana 23 2º 5 14/02/2002 Classificado 
15 Dioneia Oliveira Rodrigues 23 1º 4 30/10/2001 Classificado 
16 Matheus Santos Tosta 23 1º 4 23/12/2002 Classificado 
17 Marcus Vinicius Moreira Lima 22 2º 4 09/03/2002 Classificado 
18 Wallison Frank de Souza Sudré 22 2º 3 14/09/2001 Classificado 
19 Amanda Karolliny Pavesi Brandão 22 2º 3 09/03/2002 Classificado 
20 Felipe Perez Alves 21 9º 4 11/09/2003 Classificado 
21 Rayssa Gabrielly Freza Ribeiro 20 2º 5 27/06/2001 Classificado 
22 Karen Gisely Gama Teles 20 2º 4 11/04/2002 Classificado 
23 Kamila Neres de Lima 20 2º 3 27/06/2002 Classificado 
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ENSINO SUPERIOR – DIREITO 
 

 
 

Classificação 
 

 
Nome 

NOTA Critérios de Desempate*1  
Situação A B C 

01 Ana Clara Moreira de Bortoli 25 5º 4 16/08/1998 Classificado 
02 Victor Valentin Araujo Silva 23 3º 4 29/09/1994 Classificado 
03 Antonio Marcos Correa de Miranda Neto 22 5º 6 09/08/1997 Classificado 
04 Welves Laet Oliveira Filho 22 5º 6 17/03/1999 Classificado 
05 Danielly Alves de Aquino 21 3º 6 02/12/1999 Classificado 
06 Klitya Stefani Maulaz Oliveira 21 3º 4 03/07/1999 Classificado 
07 Evelyn Mamedes Ferreira 21 1º 5 10/10/1999 Classificado 
08 Nelma Marta de Oliveira 20 5º 5 26/11/1982 Classificado 
09 Reginaldo Soares de Moura 20 5º 4 11/05/1988 Classificado 

 
 
2. DOS RECURSOS 
 
 
2.1 Eventuais recursos quanto ao resultado final do processo seletivo deverão ser realizados por escrito, 
conforme disposto no item 8, “c” do Edital n. 01/2018-DF, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação do presente Edital, direcionado ao Dr. Renato José de Almeida Costa Filho – Juiz de Direito- 
Diretor do Foro da Comarca de Araputanga-MT. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente  Edital, que será publicado e afixado 
de forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Araputanga-MT, aos 16 de julho do ano de dois 
mil e dezoito. Eu,Eliete M.M.O.Henrique, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
 
 
 
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
 
 
 
 
 
________________________ 
*1  Conforme o item 7 do Edital 1/2018-DF, em caso de empate, será priorizado o candidato que: 
A) tiver cumprido a maior parte do curso (semestre informado na inscrição). 
B) apresentar melhor pontuação na prova de Português. 
C) tiver idade mais elevada (data de nascimento  informada na inscrição). 
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